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ПРЕТСЕДАВААИ: 

ПРЕТСЕДНИК 
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Д-р КОСТА ПОПОВИЋ 
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АНТЕ КОВАЧ 

Присутни су CDii Г. Г. Мипистри. 

Почетак у 10,40 часова 

C A Д P Ж A J : 
Про дновиог реда; 1 — Читањс ааписника преПОДВОТ 

састанка. 
2 — Изнештај Ллмииистратиппог одбора o npeivio.i.v 

Р^чуна аа месвце: лецем^ар l'.iai годиие, јануар, фсОруар и 
"■l ' ДО « марта 1932 године. 

3 — Caoiiiim-ii.r ИВТврпвааЦИЈв Jlonpa KiiC/iiciiiiiLi ii 
•Фугова ва Мивистра унутрашвшх послона o paiv rpftacKor 
'.';''"'иткл u градског порвачваввка у Вивковцвиа; Ловра 
^вжввића и другова ва Цааиотрв шума a рупвка o eno* 
I'

:I;I
.
V

M.V Бродске вмоввв општине у Бинковцима са Драх 
""'У' триЈпм лрвета у Загребу. 

4 — Молбе и жалбе из парода. 
5 ■— Разна акта. 

R Дповии род: 1 — Претрес пзиештаја Фипаисијгног од- 
"0ра o премогу Закоиа и измеиама и допунама у Закоиу o 
нржаввоЈ трошарввв, 

Говорпицн: Илпогтилац iiol.iino Милан Степапопи!., (дпа 
w?*), Др. MiMini Метикош иаиестилац машине, Др. Автв 
"УВтарик, Карло Гајшек, Милутин Станојевић. 

У    tiргтседник    Д-р Коста    Јимапудп:    Отварам 
^ХХЦ] редовнв оаотанак Народно овушитине. Ивво- 
"'"' чути uuimcmiK прошлв ссдпиде. 

СбКреТар    Лптс 1и»11ач ii]i(iMiiraaamiriiiiK XXXII 
^довииг саотанка   НАродне <i;yminniio. 

Ilpiiuidhiin: l\-yi \\w\\\ li\>;my,iii: Пма .m какна 
"Римвтба   на   ввпионик?  (Нвма).   [lonno   кхримвтба 
l,'M'1.   Вапионнк   je   ијш.м. i.   ИЈимиаммо   na   саоп 
''''"■н.   Паиилито  чути јвДВО сцоиштеи.«'. 

Секрстар Аптс Ковач саопштава: Г. Мппистар 
фткикпја доставља Скупштшш за л.спу архпну 
један потврђев пЈтмерак Закона o нзмепамо и до- 
иуиама у Закону o таксама. 

Лрстадник Д-р Коста Кумануди: Ово се прпма 
ва  anaji.e.   Изволите чути одборски  извоипмј. 

Сскрпиар Апте Ковач ирочита изиоштај Адиннн- 
отративног одбора o прегледу скупштппских рнчуиа 
за месеце: децембар 1931 године, јануар, фебруар 
и од 1  дb 8 марта  1932 године. 

Лрстадник Д-р Коста Кууануди: Прима ли 
Народпа скупштнла овај извештај Адмшшстратив- 
иог одбора.' (Прима). Извештај Лдмииистратпвног 
одбора je прнмљон.  Изволнте чути ипториелацијо. 

Секретир Аите Ковач саопштава: р. r. Ловро 
Кнежевш! н другови, народни поолавшвд ynyiiyjy 
кнтерпеаацвју na Г. Министра унутрашашс по- 
слова o раду гродског начелника и градског под- 
иачелпика у Винковцима; питерпелацпју "a г. 
Мвниотра шу.ма ii рудпнка o спораауму Бродске 
имовие општане у Винковцима са Драх пндустри- 
јом дрвета у Загребу. (Види текст пнтерпслацпја 
na Ефају оаотанха). 

Ијчтаднак Д-р Коста Кумаиуди: Ове интер- 
авлацаје бв^а достављене иадлежнпм г. г. Мини- 
стрпма..   Паиолито   чутп   молбв   и   жалбе. 

Секргтир Aure Ковач чита: Мита Аидрс ml. и 
другови нз ЈЈОЛмапа   жале ce na јјсшој^с општин- 
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ског поглаварства у Болману због неправнлно 
разрезаног општипског прпреза; општнна Цавтацка 
моли за дејство да joj се доделп један геометар за 
премеравање земљпшта п друго; Јован Јовичић 
из Београда жали се na решеше Главие контроле 
no предмету ннвалпде; др. Добрпвоје Макспмовић 
пз Београда моли прпзнање година службе за сти- 
цање права на наредну групу; Никола Д. Јовано- 
вић из Сремскпх Карловаца молп да му се прибавп 
бескаматнп зајам од дииара 125.000 код неког 
новчаног завода; Заруха Артпновпћ, удова из При- 
штпне, моли за пенвпју пли сталну помоћ; Андрија 
Браундзар, проф. државпе мушке гшшазпје пз 
Оспјека, моли за дејство код Мннпстра просвете 
да не буде редуцирап шш отпуштеи из државне 
службе већ да буде задржап као актпвни чнновник; 
Петар Ломпар пз Цетпља жали се иа решење Ми- 
нпстра војске и морнарице због дегредпраља; Драга 
М. Павловпћ из Барјаиовца молп за дејство да joj 
се исплатп пеисплаћепа инвалидска потпора; Се- 
љаип села Мпљаковца п Сеиичана у Срезу прије- 
дорском моле за дејство да се реши предмет п.ихо 
вог права попаше, поји.шшта п путева; Лазар 
Бечејац из Београда моли признање ратних година; 
Ивап Kocnli us Марпбора моли за дејство код Ди- 
рекције државпих жељезипца да буде враћен у 
државпу службу; Нова Дпздарев-Гавански из Мола 
жали се на решење Среског суда у Сентп због про- 
дате joj куће за дуг; Тодора Васић удова моли за 
сталну месечпу помоћ; Љубомнр М. ДамјаиовиН 
из   Руке    жалп   се на решеље Апелационог суда 

због noniimTejba решеша o поделп очевинс; Koca 
Блажпн нз Врашева молп да се поништп необна- 
родована одржана лицитација продате му земље 
и куће; Живојин Стојимировић, Сава Милошевић 
и Јефто РадивојевиН пз Салаша моле да буду осло- 
бођенп o плаћаља казне на коју су осуђени реше- 
д.ем начелства Греза краљевског; Крмана Ј. Иућ- 
miK, удова из Дубровника, моли за сталну месечну 
помоћ. 

Претссдник Д-р Коста Кулаиуди: Прочнтане 
молбе и жалбе ynyTiilie се Одбору за молбе н жалбп- 
Изволите  чути  разна  акта. 

Секретар Анте Ковач чпта: Сплошна делавска 
звеза, подружнпца Краш, подиосп преставку 0 

беспослпци и редукцијп радннка; Општпиа велико- 
крчмарска у Срезу лепенпчком, подносп претставку, 
у којој тражи да се укину путари на свпма бапо- 
впнским путевима и др.; УдружеЈБе гостионичара, 
хотелијера и кафеџија, Обреновац, подносн пре- 
ставку o законском предлогу o трошарпни; Мото- 
Савез, Загреб, подноси преставку o изменама У 
Закону o таксама. 

Претадник Д-р Коста Кумануди: Прочитана 
акта прпмају се на зпаље. 

Прелазимо на дневни ред: Претрес пзвештаја 
Фипанспјског одбора no предлогу Закопа o изме- 
naaia и допунама у Закопу o државној трошартч'' 

Има реч пзвестилац одборске већпне г. Мплан 
СтепаповиН. (Пљесак). 

Изв cuiu.iau пдбојк-кс веЈшис Милаи Стопапоннћ 
чита извештај Beliime Фппапсијског одбора, који глаов« 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 
Бр.  175 

30 марта 1^32 године у Београду 

Господине претседниче, 
Фипансијскн одбор Народне скупштЈше проучио јо предлог Закона o пвмеиама н допуиама 

у Закоиу o државиој трошарипи ^аједио са амапдмапима Краљевске владс код Ц2 i\ 6 истога предлога и 
част ми je доставити ]3ам у прилогу пзвоштај Одбора o помснутом Закоиском предлогу с молбом i"1 

даљи  поступак у смислу Закоиа  o  пословном реду у  Мародиој  скуптттт. 
Упоредо оа извештајем част ми јо доставпти Вам у прплогу одвојеио мшпл.гл.г члаиова фиН№ 

сијског одбора r.  г. Д-р Мнлана Метикоша и Д-р  Антв Кунтарвћа. 
За   иввсстиоца   одбора   изабраи   јо   г.   Милап CTenaiioimli. 
Изволито, Гооподвне Претссдшшо, и овом ириликом примити уверољо мога одличиог поштовав»а' 

ЉфбТОвДШШ 
Фииаиспског одбо1)а. 

Д-р Оаавно ШШеров, с. i>- 

Народној скупштини, 
Б е o г p a д 

' Јодаи  од таквих јо и овај  Закопскп  ii])tVlnor; 
[%шко оривредно и фивавовоко ота&в пашога који има намвру, да уиипо тсмњс, п ■лл м^.ио]^ 

варода ваввдо je Краљовску владу и Народпу скуи- .mnw поподношљивв јавне дажбвве,  a да  д||;|;'""' 
штину, да       одмах ОООДв државвог 6yi,ioTa       при- iniai;   пруЖВ   вакиаду  за   иигуГм.гис   ијјиходо. 
ступи Јџтатвњу оннз   вакова,  чпјо  li« иос.чедпц« Рвпко да ј<: ма којв јаввв памот " и.сгоп пачч 
GiiTii ])a(Ti']icl,muni,с naiiu: мривредо у овим тешким иаилато  ививвно   толико   иегодовање   ишроких  |ia 

врсмоиима iq)ii8o. родиих   маса   u  таио  оштру  осуду,   као  што ј« 'г 
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0 'учиј са трошарииом на впно и ракију. Отуда je 
11 Финансиски одбор. у току претреса овога За- 
КОнског предлога, дошао до закључка, у споразуму 
с^ Г. Министром финансија, да предложп Народиој 
CKviiiuTiiini, да овај јавни памет делом изменп, a 
Делом иотпуно  укине. 

Досадашњи прописп o Tpoma])niiii иа BUHO и 
Ракију предвпђалп су цео низ формалности, које 
СУ произвођачима одузимале сувпше и времена п 
човаца, да бп иогли доћн до продаје својих произ- 
ВоДи, a кафеџијама п осталим продавцпма ових 
^ртикала ваметалв чптаву једну адмикиотрахџду, 
У коЈима се огромна Boiiima mije умела cnatiii. 

У већинп случајева крути у прибпрашу ове 
Дажбине контролнв opranu су још јаче потенцира.ш 
незадовољство и нвавивали сукобе, који су врдо 
често доводпли до нежвљених призора u штстппх 
'""■ |'Vliij;a. Такви поступцп изазивали су, с једно 
'"H'i'iie, пегодовап.с противу чптавога реда државних 
с«1ужбепш<а, na и саме јавие дажбпне, a с друге 
CTpaiie доводп.ш парод у iiCKymeibe, да обиђе све 
формалности и iipoimce и да своје пронзводе npo- 
Pje беа наплате трошарипс, т. ј., да их криумчари. 
^^ je то штетило угледу државних власти и подри- 
вало морал  пореских обвезника. 

II 
Стога je Финаноијоки одбор сматрао за потребно, 

Д'1 У споразуму са Г. Мипистром cDiniancnja иредложи 
"ародиој скупштинћ коревнтв реформе Првдпога 
8^коиа o изменама и допуиама у Закону o државној 
TpOBiapimn. 

У поменутом предлогу Фииаисиски одбор 
Усвојио je слвдеће измене 'ii допуне: 

§   1   остајо без измепе. 
?! 2  предлога  брпше се  и  гласн: 
1 ачка  4   члана 72 Закона o државној троша- 

РИ1|» меља се и глаон: 
I Ha вино увевбно вв ппостранства наплаћи- 

atie će иа име државнв и бановнвоие трошариве 
'i;i 100 литара 200 динара. 

Ha ракију ym'a(>iiy пл иностранОПИ iiaii.ialur 
и"их се na iiMt> државнв и бановиноке грошарине 

'|'' хектолитарски ствпвн 20 дин. 
II Од точилаца пића на овтво наплаћиввАе oe 

'"'Чицц.е na име државне п бановипско Tpoiiia])iiiic 
11,1 вино n ракију у двомесечпнм оброцм.ма унапред 
КоД надлежнга Пореокиз  у||])ава и то: 

1) V Бвограду п Загреб; двовтоотрукн кгобооод- 
M('inMi(.  T.iK-c,.   i,;,   up,,,,   катспцтјс   'Г.Г>]).   <!'i   Закона 
'' ^ксама и то: орва група 30.000, друга група 20.000 
Nia група 15.000 и четврта група lO-OOO динара. 

j, 2) N Љубљани, Марибору, Суботици, Освку, 
, "'!"^ Саду, Сарајеву и Сплиту ооиоотрута ивноо 
"Дмврена таков иа орве камгорлв Т.Бр. 62 Закона 
' •'■•u,c:iM,4 „  .,,,,;  „,,„;,  фупа 24.000, друа  груиа 

'■",И|.  трвћа  група  12.000 и  четврта група 8.000 
ШШара. 

•'') v градовима преко 20.000 отавовнлха шв- 
•^'"'."'^.M.n ианос одмервне таков ив iii",(' катвгоријв 

'l'- 62 Закоиа o такса.ма и то: \\у\м\ група IS.OOO, 
'''■V|^ груип  12.000, трвћа група 9.000, и  гврта 
''■VI|

H 6.000 дилара, 
,|(     '> V градовима од 10.000 до 20.000 отввовника 

,Гв9РостРУки HI с одмервнв TPjtoe вв другв катв 
•Рчје Т.Бр. 62 Закопа o таксама. п то: прва група 

8.000, друга група 6.000, трећа група 4.000 и четврта 
група 2.400 динара. 

5) У градовпма од 5.000 до 10.000 становннка 
троструки износ одмерене таксе пз друге катего- 
рије Т.Бр. 62 Закоиа o таксама и то: прва група 
6.000, друга rpjrna 4.500, трећа група 3.000 и че- 
тврта група 1.800 дннара. 

6) У градовпма пспод 5.000 становника дво- 
стручш пзнос одмерене таксе из друге категорије 
Т.Бр. 62 Закона o таксама и то: прва група 4.000, 
друга група 3.000, трећа група 2.000 и четврта 
група 1.200 дпнара. 

7) У селима преко 5.000 становнпка четворо- 
струки износ одмереие таксе из треће категорпје 
Т.Бр. 62 Закона o таксама п то: прва група 6.00О, 
друга група 4.000 трећа грутпа 2.400 н четврта 
група  1.600 динара. 

8) У селпма од 2.500 до 5.000 становпика тро- 
струки изиос одмерепе таксе из треће категоријо 
T.ljp. 62 Закона o таксама п то: прва група 4.500, 
друга груиа 3.000, трећа група 1.800 и четврта 
група 1.200 дпнара. 

П) У селима пспод 2.500 стаиовништва двоструки 
износ одмерене таксе из треће категорпје Т.Бр. 02 
Закона o таксама п то: прва група 3.000, друга 
група 2.000, трећа група 1.200 и четврта гругпа 
800   дииара. 

1) Иапомена: Лпца. иоја буду без точарииског 
'права отпочела точеЈ1.е rtiiha и без претходпе уплате 
ивнооа предвпђеног na име државпе и бановинске 
трошарине, кавнвће се трострукпм пзиосом точа- 
рипске таксе узете за осиов одмерене казнене таксе, 
као казпу због неплаћа&а пзноса на име државпе 
п бановипске трошарпио. 

Плаћене казне no овој напоменп не дају каж- 
ibcnoMe право точења, док за то не добије потребну 
дозволу и док не плати точарписку таксу п изпос 
иредвпђен у овој  тачци- 

2) Напомеиа: Бакалске, шпеперајске и остало 
рад&е, које продају вппо и ракпју у орпгпиал}!© 
затворешш флашама, имају да плаћају на име 
државне n  бановиноке трошарипе и то: 

а) у Псограду, 3aipe6y, Љубљаии, Марпбору, 
lloiniM Г.аду, Освку, Сарајеву, Сшшту a Суботици 
no 6.000 динара годишље; 

б) у местпма II])CKO 20.000 отановнвка no 3.600 
динара годшпњв; 

в) у местима до 20.000 отаноВНШШ no 1.200 ди- 
вара годишње. 

Овп ивноои ii"ialiajy се T])OMece4iio упапред код 
вадлежне поресне управе, која пздаје сваком та- 
ивом лвцу доказ o олаћевом ввнооу; 

Ko отпочпе продају Biina n раипје беа арвјавв 
n уп.чате овога изпоса ВЛВ ne платп na вромв пап])ед 
ваведвнв   ввноо,   казлпКе  ое  једноотрукш!   вепла 
lii'IIHM    lUillOCOM. 

3) Иапомепа: Ол.ацп u вроиввођачи, који про- 
дају mino и ракију сопствепог произнода n оа соп- 
Отввног земљпшта у својпм солима од 5 и више m- 
тара, a у градовима, варопшма n варошпцама као 
n тргоипттпма од lo n вшпе питара од једаипут, 
ne оматрају М ГОЧИОЦШМ na ситно и нс ii.ialiajy 
трошарину im такоу. Иоти могу и na велпк-о про- 
даватв иввав овога иеста отаиовав>а у количинама 
преко :"'(' литара, a раквју у колпчипама преко 25 
литара од Јвданпут олободво од Ti)oiua]mm' и тро- 
шарлноке таксо. 
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4) Напомена: Почев од 1 јануара 1933 годпне 
ошптине he Moiui Han.ialiiiBaTii на име ошптиноке 
трошарнне на вино иајвише 50 двнара за 100 ли- 
mpa, ■•'. ва ракнју иајвише 5 динара за сваки хскто- 
литарснв степен. 

5) Напомена: Од овако ваддакених оумв no 
одредбама ове тачке под II предаваће се надлежној 
Банској унравп 50' , a остатак и-рипада држави. 
Ha подручју града Београда дотичпим општииа.ма. 

6) Напомеиа: Точноцима imlia na ситно u na 
велико, којн разрезапи пзпос no овој тачци no 
положе naJMOjbc за два двомесечја одузеће се право 
точен.а  пића. 

7) Напомена: Ирпватна трошарииска смести- 
шта за Biino и.ш за рахвју од 1 априла 1932 годиве 
укидају се. Сопствепицима ових сместпшта разро- 
ваке се износ na пме државпс и оаповипске троша- 
рине no овоме проппсу, a na основу точарвнсосв 
таксе. Сопственпк ариватног сместишта, којп нвма 
точарипско право. дужап je одмах подпети молПу 
падлежној властп за издаваи.е дозволе за точон.с 
imlia, на основу које he му се разрезатп поред то- 
ча]111пске таксе, n одговарају1111 нзнос иа пме др- 
жавмс  в баиовппске трошарннв. 

•"•атечене вадгахе у океотшпту udio се шАт 
отуђвга док се  ne добпје точарппско право. 

■ч) Напомена: Плаћена државиа трошарппа no 
досадаит.11.м проппсима na винп п ракпју ватвЧвВВ 
na :!:t.iii.\ii I априла 1933 годипе Bparniie се no молбп 
УОЧИОЦВ nnlia, који мора поднети до 1 маја 1932 
годанв. 

Исто тако BpaTiiIie се на заточепе аалихе впиа 
п ракијо и "аиоиписка троша])И11а од страио бано- 
итикнх управа no молби, која се мора ВОДНвти 
до пстога рока. 

Кодвчннв ракпје пспод 10 шкгара мчнооти, и 
В11па'нспод 25 автара nclit' ое уаиматп у oGaii]) код 
ОВИХ iionjialiaja. 

9) IlanoMcna: Почев од 1 anpn.ia 1932 ГОДИНв 
ввћв се ваплакиватв дрвсавна и бановшока троша' 
nnna na вппо n ракпју. бидо да je роба na путу 
ватечена, бодо да м *вв отпреиа купцу. 

Истога  дана Порвоке  згправе  iisBpuiulio  заду 
,i;.'ii.(' свих ГОЧЕДаЦв  nnl.a  na ОВОИв  ВОДруЧЈу  В8Н0- 
ошса DO овојј тачцп ва остада tpi громвоечЈа 1932 
годвве, које вадужв&в оотаје na онавл овв дои траје 
patpesase точарвнока тахоа. 

10) Нашшвва: Ивнров првдвнђвва ва вт др- 
вшввв n бановинокв трошарвнв ао <>iii>j гачцв ве 
:iaiiu   су   Вв   МЧарВВОКу  таКСу   ii   MiU'V  сс  спи/каиатп 
i ипшаватп под вотим уодовима као n точаринока 
шиоа. 

11) Иапомепа: За свс учив>ене трошаринскв 
кривице са ракпјом n вином, no којима nnje донетв 
одлука, nt'lie се ова mi донооитв, a no којима је 
одлука донета, a иијо вввршвва неће се ова пзвр- 
шпватп. 

Код врвјунчарскиз вриввца учив.вних са BU- 
HOM и ракпјом ваплатиће се оамо редовна државнв 
в бавовинока крошарина. 

12) HanoMona: Потавбна упутства за пзвршеп>е 
OBBZ одредаба 1фоштЕше Министар финансија npa- 
внлпико.м. 

§ 3) место ,2.600" i'TainiTii  „3.000". 
!; 4) првп стаи § 4 мсп.а 06 В гласп: . upnu п ДрУ^Ч 

став тачке 9 члана 72 Закопа o државпој трошарин* 
иввл се n r.'ani: ,9) Ha впшрвтус (алкохол) H све 
сппритуозне течности оспм у тарифи парочито спо- 
менутих, no хектолптарско.м ствпену 24 динараЈ 
a у трећем ставу вопред тач. место ,,28" стапптп 
„24". 

У  другом  ставу  §  4   после   „3"  ставпти   .7. 8 
n   10" 

Tpehii став истог варахрафа иеља се н riacii- 
„4, 5 н 6 напомеиа, постају 3, 1 n 5" напомена; ' 
вапоиена постаје 6 вапонена, a 11, 12 и 13 напомввв 
постају 8, 9 n  јп вапомвна". 

10) Напомепа у вредлогу вакона постаје 7 на- 
помена, a 12 папомеиа вредлога постаје 9 вапо- 
иева, и у истој мссто ,1 jy.ia 1932 годино" ставит11- 
„1  јапуара   1933  годиве . 

13) Напомепа предлога воотаје 10 наппмона ' 
у u.oj у nor.K'.ui.i'M ставу na крају ii])Be речвнВП8 

ставитп: ,,у сагласпостп са Фивавоијокии одборО^ 
НаЈ)ОДно  скупштипс . 

14) Иапомепа пред.тга вакона постајо 11 i111"0 

мсиа   и   у   iMij   noc.ie   речп 
у другом '"гаиу воте вапонено ва крају додати р1"1"' 
,.у опоравуиу са Финаноцјоким одборон НароД8* 
окулштинв '• 

15) HaiKiMcna воотаје 12 у n.oj на крају ;l0' 
датп вову реченицу, којв гласи: „Вншак iii""13^ 
иидпих трОШКОВа, паста.шх у овом олучају, P'"'"", 
pe;uilie п])()дајпа цептрала na целокупну вотроХОВД 
ВШИрИТа   у   ai'M.i.n  . 

10) Напомвна oe брнше 
У 8 g o вред tora вакона у другом отаву поолв 

,,.:   отавити    n  'i'. 
^ 6 вредлога  вахона  мења се и гласи:   ^* « 

11 вдава 72 Захова o државвој трошарини бришв' 
8 7   UeOTO   , 72 ■  сташп II    76". 

За иавостноца изабрнп јо г. Мплап CveiUBOBldl. 
Фииапспјскподбо])  пма  част ваМОЛИИ    НароДНу   скупттпиу   да   НВВОЛИ   уовОЈВТИ   овај   Hl ||1"'-' 

С.екргтар 
Д-1> Ani.'  I.>inapnl«, с. р. 

Иввестилац: 
Milinu г. Отешловвћ] C.   p 

Потпрвдоедвив 
Фвнаноијског одбор* 

Д-1» Оаавм Шећеров, o. V 

( i - K. 'Грпкопп!, o. p., 
Mii.iVTiiii ('rimojeiiiili o. 
C   p.,   Јоца   (V.inl,   o.   !> 

4 KUiOBii: 

Д-р Unija lll.VMciiKoinili   r. p..     11. II. >lii\aii loinii,   .•.  p 
).,     Д-р  НШорВД  liornili ( . ]).,     lliui;. Jo". T. Miitiip.nili o. p ,    Д-р ''' 
Д.р '\:>\]m  11I\|IMIIII   0.   p      llaiiao  Mamila 0,  p.,   ВоПШуб  !и i.Miuiil. 0.  | 

l.oira A.icictnli  '■    ' 
lini."11 

ni- 
1шп||. r   ,,     Ц. д„Г)|И11т1, o. p., Дим. On. Ilonoiinl.  0.   p., Д-р СввтавДМ   llnmniiil.  o.   p.,   ОТО  laiip"10" 

c.  j).   ■ .Onipo  HcKiiiap o.  p. 
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Народној с^упштини, 
Београд 

Част ми je предложитп no Предлогу вакона o 
изменама   и   допунама   Закона   o  државној   троша- 
1'ННИ    ORO 

ОДВОЈЕПО МИШЉЕЊЕ: 
Од J априла 1932 годиие укида се нд ипно и 

ракију државна и бановинска трошаршш a оп- 
Штипска може да ивноси no литри само 1 дпнар 
Зу- ракију н 50 аара за випо. Сељаци могу своје 
Ell'i(i !i ракију на иало продавати у селу своку ко- 
•ВКвну, a у HaiHiniiLMa прско 5 лптара од јоданпут, 
* 'ni вел1шо у читавој држави слободно сваку ко- 
•'•ччццу прено 25 лнтара впна и преко 10 лптара 
Ракцје. 

Точаринска, такса се реформира од 1 априпа 
Ј.У32 годипе n праведро распорвђујв нз све радње 
КоЈ« точе BUHO ii ракију у деовт група, то почвиа 
с^ 400 динара и свршава са 60.000 дандра, na те- 
M'vi>,v колпчине источвног nniia у п])етходној годипп, 
а осигурава јвднако оптврвквн.в no лвтри, no свим 
гРУиама. 

Грошарпа na шппрпт одређује се држаг.иа 
0,4 '5, бановинска са 5 a општппска са 5 дннара 
1,0 Хвктолитарском отвпену од I апрпла 19.32 године. 

i кидају  се  свв бановинскв таксо и  цриреаи, 
РЗДрезани  IKJ  ранијим   ваконвма  на дирекхну ро- 
'''■''У лову, на аовршиве до 800 четв. хв. од 1 априла 

■;'-' године. 
Према томе ародаажам и овај одвојонп п]1одлог, 

стог Закона иојп  гласи: 

§ 1 
Грошарина   државна и бановипсна   на вино и 

Ракцју   укпдо  се од   I   априла 1932  годние. 

S a 
Свљаци n ороиввођачв којн иродају na ошдао 

,!l1"" u ракију влаотитог пјшзвода и оа в (аотитог 
•вмл.ишта у својим селима оваку количнну, a у 
^Р^Довима,  варошима,  варошицама n трговшшпша 
* ■' и ви  литара   од   једанпуТ) ae   оматрају ое 
'""'"Ппм;!   на   ма io   и   но  и lal.ajv  никакову  гро- 
^Рину m, хр аринску такоу. Иоти могу na чџ- 
(.''
|;'.'м подручју  Краљввине и на ввлико ородавати 

""Ј" итк;'v количини преко 25 питарв  и ракију 
У коли< 
оаоб< 

"im вреко  m .штара, од   Јвданпу*,   поовв 
Дно, вапосе на једивм и годиш&нм вашарЈша. 

з s;! 
„    ^.радн.в, које се баве точвавм вина и ракцЈв, 
"Рвђује се трошаринска такоа, ш место дооадаав 

25 „ „ 9 
50 „ .. 8 

„  100 ,. , 7 
„  200 , „ 6 
„  300 „ „ 5 

500 „ ,. 4 
., 1000 ., „ з 
,. 2000 „ „ 2 

преко 2000 хл „ 1 

трошарпнске   таксе,   тс   се   плаћа   свака  2   месеца 
унапред,  a  рачЈЧЈа  се  према  у  претходној   години 
псточеној  количппи тога  nnha.  како  следи: 
До      10 хл. спада у 10 rpvny n пла.Ка год. Д. 400 

., , 600 
. , ,. „ ,. 1-200 
, „ ., ., i. 2.400 

,. „ 5.000 
., ,. 9.000 

, „ ., ., 14.000 
„ ,32.000 

, „ ,. „ „36.000 
„ „ „ „ „60.000 

Ове таксе важе од 1 апрнла 1932 годппе. За 
трговачке радше и остале радње које продају исто 
nnhe у орпгиналнпм флашама плаћају полуго- 
дпшњс упапред у варошима до 5000 становника 
Дип. 500, у варошпма до 30.000 становнпка Дпн. 
1.000 a сви остали у већим местима Дпн. 2.000 na 
пме  паушалне  таксе. 

§ 4 
Трпшарипа на шппрпт од 1 апрпла 1932 године 

одређује се за полљопрнвредне као n за Ш1дустрпј- 
ске фабрике шпприта no хектолитарском степепу 
државпа са 15, бановнпска са 5 и општинска са 5 
дипара. 

§ 5 
Општинска трошарипа на ракију одређује се 

са 1 динар no литру a на впно са 50 napa no литру 
пајвпше. 

§6 
Од 1 априла 1932 годппе укпдају се све бано- 

впнске таксе и прирези у колико су разрезани no 
ранијим законима на вппограде засађене са ди- 
ректно родећом лозом, и то само na иовршинп које 
micv BCIH! од 800 четв. хв. у колпко су власипдп 
п.лховп ((м.^ди веШБОраднвци. До сада разрезапе, 
a ноуплаћене ге баповинске таксе n прпрези рас- 
хидују се са l-IV-1932 године. 

§7 
Овај Заков стуиа  na спагу када Ов обпародујо 

у   „Службеппм   попипама". 
Известилац за onaj ваконркв предлог jeote 

Д-р Милан Метнкош, народнв поолавик. 
ГхЈОград, 29-111-1932  годтк«. 

Д-р Al u lan МсТНКОШ C. p. 
аароднв послапик. 

Народној скупштини, 

■Mi.,,.   " ' Ми J'' "i"'' (ожитн оо Прадло] 
'iMa ч ,inii\ 11.>маЗакова o државној 

fonaoi 

s ■> 

.iiv иакопа u пз 
Tponiujnnm 0)10 

ОДНОЈЕП« >IIIUI.I>KII>H: 
одс.кчм'   II   UMI   ri'  д^датп   nona    na- 

Oi   алки.чи.итх    imlia   у   купа. ипптпма ii 

Београд 

лстпва.чпштпма, којо рпдв оамо у јвДВОЈ било летп>ој 
пило   зпмској   ссзоип   само   ПОЛОВИЦу   трошаршкча' 
таков  na  име  државнв  и   бановиноке  трошарше 
на внно n ракцју. 

Мипнста]) фппапсцја ОДредоћб у споразуму са 
.Мипмстром  Tpi-oBinio   n   ппдустрије,   која  сс  пуиа 
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лвшта и петова umna имеду окатрати ссзонским, 
те he то утврдитп аосебшш аравшшикон, војим In- 
če такођо утврдити аочетав и свршетак лети.е в 
зпмске сезоие. 

У овако иравшшиком утврђении купалшптима 
ii двтовадиштниа одредп!.« р^довпим путен ирво- 
(Tfii.'iia фингшснјска впавт, којн точпоци ВЈШОХОД- 
ипх иића ]1аде само у једној Gn.io двтв>ОЈ било ввн- 
си(|ј оевони. 

]\uo сезонски посао сматратп lie се само оиа 
ради.а, која јо iiajniuiio G месецп отворена. Точиоц 
алкохолпих mdia дужаи je правовромеио ирнјавпти 
ватвара&в и отваран>е ралње, jop lie у противнои 
случају платитп цеау таксу на име државне a ба- 
иовипске  трошариие. 

Напомеиа: У горнфнои броју 62 твКСвне та- 
рифе имаду со брноатн речн у тач. a) „п у свпма 
i.viia.iiiniim.M местпма". 

Пзвеотилаи   за  ово   одвојеио   вшшљв&в  je  Д-р 
Антв  K'viiTapnli.   народни  посланпк. 

Беохрад, 31 иартб  1932 год. 

Д-р Анте ]iyiiTa|)iih с. р. 
народнв вооланвк 

Прстссдник Д-р Коста Ку.маиудп: И.ма реч 
г. Miiian МвТИКОШ да прочита своје одвојеио мпт- 
љеље. 

Д-р   Mn.iaii  Мстпкош:  Господо  пародпп  inuvia 
пици,   пред пама ј(   јсдап   ОД тако  иа./кпич  закопа, 
да oe IH' треба чудити, што сио всв у Фишшовјоком 
одбору тражидв од вас продужв&б рока, да ба oe 
овај Закон што темељитијв проучио м  арвтрвоао< 
llaivdii   ГОГа  TCMc.i.imi'  расиранл.аи.а   n   ароучава&а, 
ja сам впав норао да одвојвм овоје мишдоњв ив 
више равпога. Тежња овог [Ipojemra вакона je да 
се раствретв она nama кдаоа вародна која вајтежв 
ooesa <>ity прнвредиу крнву, a то je оељак ороду- 
дсиат. Д1и СИО и.ма.ш у ипду. да 06 "a ОВакв начнв 
мора училити овв mio шже да аосдужв томе paore- 
iiriicji.v, које oe у наШин вшарокш! и внноградар- 
ски.м крајевпма данао иајиише ocelia као јвдна гешха 
мора, a то je ирошарина ва вино и раккаду. 

Ta трошарппа je вроа оввх ввкоднко годива 
■m. iiiKn vaiH'.Mnprii.a донвоа у вародне редове да oe 
сматра ia   RBO  хитма   потреба да се то  пптаи.е  што 
upe и што  nii.i.r .ткипдира.  Захгвв je охављвн, 
да oe овљам вроиввођач аотпуно оолободи овахог 
iMalian.a тропшрнае lim бнло каковог црутог оу 
рогага n na иеото хрошарвне, OMiBJba oe oaaj вред ior 
o  ipopiapHBOROJ   TaKi'ii. 

Ja сам одвојио овојв шшићв&е вв osei рав- 
дога< Што орвддог в^инв Фввавоијоког одбора 
nuji' коавеквевтво го раотврвћива№в вровео у овом 
оредлогу. Ha iiMf, ареддаже oe да пм.ак иоже овоје 
ироизводе да 11])одаје na каДО, КОД куће вреко ВвХ 
ЈШТара,  a  у  na]i<min  преко ДбОбТ ЛВПра,  дочпм  na 
велвхо омв да вродаје оаио врвко ввдвом двтара 
вива n 2:) лнмра ракије. Ja оам у орвдлогу ма- 
ji.inic i'm.i.r орадвидео, a ja nuunoc, ono   в  ије 
рпамшв n што му iinjc да1 оублвцвтот onaji '»"j11 

j«- вотребав, ва \л вато бкга одободав да вам га 
врочвгак,  како  оам  га ja огадивовао.   Парахраф 
2   r.iacn: 

Саљацв п провввођача војв продају ва овпо 
ввво п ракију вдаотитог вровавода ■ <'а вааоппог 
ввнљашта у овојам овдши овах]   колнчвну, a у 

градовпма, варошима, ваЈзошпцама и трговпштима 
од 5 п впшо литара од једаипут, не сматрају се 
точиоци.ма иа мало п не олаћају ппкакву трошарпиУ 
im трошарипску таксу. Истп могу ва читавом по- 
ДРУЧЈУ Крал>ев1и1е ii na велико продавати своје 
впно у количппп преко 25 литара n ракију у колвг 
чпии преко Н) Јштара, од једавпут, посве слободвој 
iianoce на тједпп.м  п  годишљпм  вашарима'. 

Ja сам у овом предлогу ставпо ову мотивациј^ 
да се остави потпуна слобода сељаку у продаЈ* 
Biina и ракије, као што може и свако други np0' 
извод слободно да продаје, било свна, било дрва) 
бнло жита, тако исто да може н своју ракију сло- 
бодно да продаје.  (Одобраваље.) 

Mu, господо, морамо да водимо рачупа, да пма 
извесппх крајева код нас у државв, где iisia ракДЈ8 

u вииа, али где нема Јкпта. Меви je Министар г' 
Матпца казао, да су љеговп сељаци који имај)' 
иипа отишлп у други орее да уаму у равмену JKH"

0 

за вшш, али ппсу онеаи, јер су постоја.ш "P-"10 

строгп прописп којп су то вабрањивали. HeoM* 
onaj Загорац пи да помпс.ш да однесе својо и"110 

у друго иеко село, да узме за ftera жпто. Зато саЛ 
ja ставпо да може сељак све своје производе да пр0' 
даје односно да с jbima реалваује one пропзводе 
ROJB   л.ему  требају.   (Иљескап.о.) 

Господо, друга једна ствар, односно једна np"11' 
Јишпјелна разлика ввмеђу мога предлога аакона* 
предлога већппе »^ппапспјског одбора у овомс је- 

Иошто предвиђамо олободав промет са раквјоМ l] 

ввнои за сељаке, не смемо заборавпти да има " 
посрединка, a то су радп.о, које oe баве точариво" 
uniia, a с обзпром na ову слободпу трговппу i,1Ilia 

n раквје onaiulie зпатпо n нихов капацитет, jep |.''" 
предвиђа no овом предлогЈ', да сељак може своЈс 
mino n ракпју песамо да ирода код кућв, него i*o*e 

да продаје в na iiiijiuia.Ma, on иоже да одпесе и i>y''" 
овоме купцу. Колпма nm жв&еаввцом он MOJKC 

,;l 

једпог краја дра^аве na другв да воси своје ni'0' 
ввводе. 

Точарннош rahcc ввоу до сада бвлв paapeaa^ 
враведво. У Загребу ва орвмер, у варошп од '-.'| 

хпл.ада   душа   гоогаовиварв   u   ресторатери   кој" 
точе можда 3 мм.адс хектолвтара годш1ш>е nnehV* 
су  точЈцтпску  тансу до  оада  3.000  дјш.   У  ^"^' 
малом месту, у варотпци  Г. ипт ОД 2.000 душа llM'! 
гостиоипчара   прве   групс   којв   одговарју   овВЛ  ^ 
Нагребу и  којп  п.мају промета  иакспмалио  MOHW 
50    60  хектолптара,  тп   имају  да  n.iaiia.jv  тича]'11" 
ii.>  тансу у iKi.iumiiin ове од Загреба, т. ј-  I-1 , 
двв.  Сада   арвма  овом  вредлогу,   који  у  и1''111"' 
вредложиаа, долавимо до тога да се no тим грува 
гахоа mniciiuiia n то до деоетоструко. Сад, гш'11"^'' 
да oe вађе враведвог ввлааа, ja сам се IH'TI'.V.I

1
"' 

и вврачувао оам јвдву ораведву скалу, како Џ°* 
точарппска  тапса  рефориише   и   го   тако,   да  ''У'' 
n вод  га, иојв точп иало и код онога који ''"''^, 
Mimin,   једвако   OBTepeheibe   no   литру   источен0 

niil.a, a Mnja je бава уввта на основу онога ста* 
које je,   господо,  бпло   ирош.н-  године,   ва  К"ЈУ. v 
утврђвво, да je отварво источвно, u то тако, дп "У® 
ПХОе  праведпо ]>a;)pcaanc  и  да  се добију онЧ  aV 
годи, којв <•>■ мврваавв и ва које се првдвиђ8 ј! 
he фахтичхв дшв у државну касу. Ja сам, '".''"'.''^i 
воделво те таксо у   10  група,  тако,  да  onaj  к J 
точв до l"1 кектолвтара опада у 10 у ri'.vii.v u Д" "■|;'1,'1'1 
400 дивара у me свих тпх пиоа, в oaaj   ■»"J11 '' 
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До 120 хектолптара да плаћа 2.400 динара.  Преко 
10 хектолитара мало ко точи даиас, a још ман>е 
fie точити када се зна да he сељак произвођач иоћв 
своје imhe свуда и елооодно да прода. Са обакрсм 
Ha ту скалу предвиђено je да fiir оптерЉвњв бвло 
максш1ум 40 пара rio литру, a пошто мн у веиљв 
имамо око 30 хиљада точионица, које се баве то- 
чељем milia, ефекат би uuo опет псти, који je потре- 
0ан за наше државне прпходе. Иостоји једнадруга 
ствар. У Београду имамо миого бакала п то, чипи 
Mli се, око 2.000, које на периферпјп, које у цеитру, 
11 према предлогу већнне финансвјоког одбора прод- 
В11ђа се паушална такса за све те бакале подједнако. 
и то у висшш 6.000 динара. Кад се уванш да ти 
б&кади и тп трговци no литрв могу да виају зараде 
0Д пола до једног динара, a да точпоцп у гостпонп- 
Цама имају далеко већу зараду и далеко већи про- 
Мет, то je безусловно потребмо и праведно да се 
8^ бакалске радње предвпди једна скала пзмеђу 
500 и 2.000 дпн. 

Господо, читав сељачкм свет треба ослободити 
"l ноправедннх приреза н такса na вино n na вп- 
нограде. 'Го je основна тежња свпх nac n мп смо 
настојалп да ту тежљу пагласпмо. Од 180 хшвада 
^ктара под вппоградпма у пашој земљп, пма око 
"0 хиљада хектара, којп сс палазе под лозом, која 
Се зове директно родећа лоза илп хибрпдп, (арцап) 
^ иа некпм местпма зове се директор. Госпо- 
^0, то je једна трећпна паше виноке проивводње. 
''0 последп.ем Закопу na внно, тп винотрадв оу 
"итерећепи једном зпатпом таксом. Пропзвођачп no 
"знкоцу o вину су оптврвћенв силвим такоама у 
^орист бановина. Ми овим ЗаЛоиом хоКсмп n мдомо 
^ тпм да растеретпмо овљака, jep кначе, ако то ие 
УШнимо, пеправда lie бпти учињена једној грећинн 
вииогрцдара, којп подпжу дпректпо родећу лозу. 
Ј* сам у томе погледу ставпо овај предлог за Закон: 

..Од ii^iitora априла 1932 године укидају се ове 
"^вовинске таксо n ариреаи у колнко су равреаани 
"0 равијеи Закопу na випоградо засађопе ,uip<4<Tiio 
РЗДвиом лозом n то само na nonpiuime које шку веће 
^ Vi јутра ■— 800 хватв и у коаико су вдаонвцв 

^љацц .— вемљоралниди. 
До сцда разрезапа a ne уллаћена бановинока 

1п?Са   и   ирирс;!  ()|1])аштају  се  га   арвим  априлом 
Л;~ годинв". 

Господо, ja сам ставио ово огрантв&е уЗакон; 
to, mm пма иавссппх шпехуланата којв <у no 
БО  хектара   засадилп  дпЈимгто  родећои  повом 

ва 
20- 

'' ^8 к>в праве иввеснв ившавине na шгету плвмвнитв 
l'l"'Tl> аашв ловв. Кад om био ва јвдном вбору у 
^"''""иру, ja сам са својш« друговима говорио <> 
^11"4 тешкоћама, којо тишто nam народ, a варод 
P

,
'
;I;I<

'
11
. да ce допесо рвшвњв o пптал.у хибрида. 

°0подо, тврди ce, да je то једно опаоно nriie и ja 
.^м ;1'''и.|.,ч впдео једап читав крај да ]н ваоефвВ OaMO 
||(

1М  кибридима   и  то  баш  ондв,  гдв  miaiio једну 
''■''"ирццрсдцу школу, која постојв првко 40 PO 

^'"'■'^ баш ту има "'i",,  - лове, ове оаи шбрвд. 
1|( Ј1'. гпсппдп, neraunj'i n прввреднога влана и 
^^'i'Hnja noanuBaiba првлвка у народу. Кадтаио 
Гн,','.'!" '"''"^i1- У ономв напредноме крају, који je 

сточарстипм  и  ипји  nna апредузе у 0ВвВ1у, I'ilT 

0 Ча смат])ам за потреПцо дп  ce упптам чс.му 0ЛуЖ( 
вривредве школа и оилнб [1редава8>а и ана- 

"чно i 
Kuj,. rv отруч&аци донооили, кад имамр то- 
фед^ла ваоађвта кибридима. Имајтв, гос  

na уму, да he у Савској баповпнп бптп најмање око 
20 хпљада хектара под хнбрндима. И кад ce уважп 
све то в кад ce узме у обзпр, да су ти људи про- 
давалп вппо в иеђусобво трампплп пшеппцу, коју 
су добплп за.то впно, a оспм тога су onn подмири- 
валв своје потребе код куће, онда, господо, није 
потребно, нптн право, да тај терет na народу остане 
даље, в сасвнм je копсеквентно, да ce ова троша- 
pinia n такса, која пада на терет пароду укипе. 
(Пљескање). 

Господо, да ce ово питање трошарпне праведно 
решв, ne смемо довволвтв, да буду тешка оптере- 
ћења na вино в na раквју у општппама. Има on- 
штппа, које ne знају nn за какву трошарнпу, алп 
je таквпх општппа врло мало n за тосамјаставпо у 
закопскп предлог, да општпнска трошарпна на 
раквју може да буде пајвећа 1 дпнар no једпоме 
ли^ру, a за впно пајвпше 0,50 Д1шара no лптру. 
Ha тај пачпп he посредшшп којпх има око 300.000 
с те страпе бптп мало saiuTHhenn, a с друге страпе 
he ce заштититп n оамв потрошачп, jep тежља nama 
треба да буде управљепа у томе циљу, да ce наша 
потрошачка снага подпгне. Кад ce уважи, господо, 
моменат, да укпдапзе трошарпне виа за циљ пове- 
hanic потрошп.е, n када ce na тај начпн жели ре- 
imrm випска крпза, опда треба спомепути још једпу 
ствар која je од велнке важности, a та ce састоји 
у овоме: Mn у пашој зсмљп трошпмо пајмап>е 2000 
вагона т. зв. cnphcTne, оцатпе кпселине. Ta оцатна 
квселина ne прпређује ce пз пашега внпа, које го- 
дппт.с провв^одвмо око 4,500.000 хектолитара и 
од чега поппјемо n продамо скупа највшпе 3,000.000 
хектолвта,ра. Тако да нама остаје једап и no милиоп 
хсктолптара пеутрошеп, a мп пмамо у земљп фа- 
брпке cnpheTne киселпне које п])опзводе кпселипу 
пз разппх деотвдацвја, a вввр остаје пепскорпш- 
licno. Кад бп ce у томе правцу реформа предвндела, 
В она je потребпа. овда бв Ов пмао један u no мплпоп 
хектолнтара вппа, којв бв ce могао утрошптп na 
прераду ове сирћетне кпселппе, n ми бнсмо намссто 
M пцетпе кпселппе која je потпупо невдрава, дошлп 
у прплпку, да би ce овај шппак потрошпо n naiiui 
ороиввођачв дошдв бв до вввеоног рбнтабилвтета, 
a MU бн дошли до пуппјег здравља, a овако ce na 
сваком  кораку том оцатпом кпселином само трујсмо. 

Да кажем, господо, аар рвчв n o пптаљу тро- 
шарвне na шпврвтуо. Ми, господо, пмамо у namoj 
веиљв око 48 фаорика, аољопривредвнх фабрвка 
шпирита, n пмамо око L2 индуотрвјсквх фабрика 
шпврита. One прбнвводе годвш&е око 130.000 хок- 
годитара шшфита. laj шпвр^т контангеатврав je 
na 111)опзводп.у иаиеђу аољопржвредних n индуотрвј- 
0КИХ фабрпка тако, да na пољопрпвредпе долази 
30%, a na ппдутрпјгк!" 70%. Обзпром na то, што 
мп имамо 1ШОГО ciipnnmia, којв трсба да ce утроше 
у тпм фабрвкама, обавром ва ввлвку бвспоолкду, 
коју имамо код куае и обаиром ва го што бв високпм 
трошарвнрким отавоввма моглв ову вндустриЈу да 
онеиогућнно или да ј«' упутвмо правцвм, који he 
iil.n на штету name веиље, ja оам првдвидво овакву 
срупацвју тс трошарвне: да ое грошајрша na mnn- 
ритус од 1 anpii.ia 1932 годвне одређује ва пољо- 
орввредне, као и ва индустрвјоке фабрике шшфи- 
туса mi хехтодвтарском ступп.у тако, да државпа 
ввноов 15, бановвнока 5 u ошшинска 5 динара; 
то   зпачп   no   иагопу   250.000   ДИНара,   В   пошто   мп 
ороввводимо око 1000 вагона годвш&е, то je внатна 
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циф])а, која бп ушла у државну касу, ако je опте- 
pehe}be, као што je предвиђено, no владпноме пред- 
логу, да те пољопривредне фабрике плаћају 14, 
a нндустријске 18, што je неправедио, јер вемамо 
пикаквога разлога за ову диференцију у овој тро- 
шаринској стопп, a псто тако сматрам да je iionpa- 
ведна и она сразмера, коју je усвојпла већина Фп- 
иансијског одбора, кад je узела и за пољоиривЈх^дн«- 
ii иидустријско фабрпке шппритуса Tpouiapiiiiy ca 
'l'i, в бановинску и општпнску са 10, што би вначило 
34, n место 250.00 што ja предвпђам, добшха бв 
се 340.000 динара. И ja се питам у данашље тешко 
време, дн ли нећемо упропастпти ову производњу. 

Ja бих казао пар речи no овоме питању. .Nin 
мамо једно лоше искуство које смо видели код 
Прнвклегованог акционарског друштва за извоз 
житарица. To псто друштво имало je вввов иашега 
вина. Кад се зна да у овоме друштву стоје у главиом 
■житарски трговци, п кад се зиа да пмају да воде 
тшску трговнну п то у данашп.ој тешкој вивокој 
крпзп, онда није чудо, што су уза сву премпју, 
коју je држава жртвовала са 12 ииЈгаова дин&ра, 
једва получили извоз од 170.000 хектолптара вппа. 
Ja држпм да би требало да се та винска трговпна 
реорганизује и да се препустп вппоградским кра- 
јевима u задругама, n то na базп прпватие иници- 
јатпвв, a све у порпст земље n ороиввођача. (Пљес 
кап.о). 

Прстседник Д-р Коста l>.VMaiiv,i,ii: Пма fm 
г. д-р Аите KynTapiili да пзложи своје одвојено 
Minn.i.eii.c. 

Д-р Лнтс К'уитарнћ: Господо народнв послашици, 
ja сам као члаи Фиааноијскот одбора такс^в одвојво 
својс ившљвњо обвирои na Првдпог ваиовб   o др 
vh'aBiioj   тротарипи.   To   одвојвНО   мтпл.оп.с   ваувео 
гам стога, што др-.ким да je ииај ЗаХОВ   пуп   ROBipa 
дик-ција   п   Да   iK'iu'   удоио.ч.птм   мароднпм   потргбама. 

Кад   itoli   r()Bi)]uiM(>  o   грошарини,   оада   №ВМ0 
да   je   Тб   ВОрвВ   na   ii()T]i()iiin.y   ope^nra.    Taj   иијкм 
u no теорији и во арахои ббвувјетно je један од вај- 
вебраведнијм порева. Најбеправада^н ј(^ вато, јер 
mi оптврвћујв свакога коноумвнта и го оравмерно 
иного више оногб којн јв овромашан, која нвма 
moro доходама тако да >■ вмшком броју олучајава 
опоревује и onaj животнв минвмум. To je, дакЈ е, 
д»ч |)cciii(iia аорева, преида ш во цедој вашој фи- 
ВаНОИОХОЈ пракги и no DOpeOROM ОИОТвМу уиодцмо 
iiporpccmuic  ВОрвае.   Ho  (|mri;a.imi   ВНТврвОИ   ВвГЛвДа 
да   аахтскају   да   опу   ТЈхииарииу   Ma   у   KOM   облиху 
вадржимо. il кад мп отаввмо ва го отаиовшшв да 
трошарппу иорамо да вадржиио рада фискалшм 
раалога, онда дриош да иорамо iiahn јгдаи начин 
i;ojii   in-  бити   ва   варод  ваЈповољнији   и   вАЈма&е 
тсгобам.   Iln.io ј(> пжора  o томс да .m та  трошарина 
уреба да оптервта вродуцввш влх коноумента. Mu 
ono оа овв олоншлл у тош да ве можвмо оптврвтити 
иродуцппа и TO na ТОГв paa.iora ШТО ]в nama BOMJbB 
ВрвТвЖНО нткчрадиа, ШТО пмамо n mino n ракију 
у   iiao6ii.i,\   raKO   да   пм.ак   ВрОДуЦвНТ   Кв   ИОЖв   ОВај 
ворев да арввади ва оамога восрошача^ C друга 
отране MU око рвчунали и o шм да нввршиван>а 
одвосно убиран>е трошарина од вонсумента вадаја 
Miioio тегоба и у много одувајвоа да ј«4 опојена ea 
чшкавама, na омо отога одлучили да OBJ ворвву 
превалимо  ва   вооредвика,   ва   гоотвоввчара,   који 
]<'  najo.maai   КОВОуивНту,   ]бр  Јв   ОИ   Најпрв   V   OTOHi] 
W je оревалл ва оамога  ковоумевта.   кад ja прн 

хваКено ово иачсло да трошарипу сноси гостИО* 
ипча.р, опда треба да се водп рачуна o томе да то 
оптерећоље буде ираведпо. По Предлогу законском 
o државној трошарипи увет je за основну 6aef 
тарвфвв број 62 тако да бп се ona паушална троша* 
ринска такса нмала помпожитп са становптпм KOtf 
фпдијептом u опда бп гостпоппчар према тој i&vdt 
li.iaiiao трошарпну државну a бановинску на шш0 

n ракпју. Ja држпм, господо посланвци, да je овЛ 
вачело потпуно погрешпо. A погрешно je зато, јер 
ова паушална такса не може да служи као крпте- 
рпју.м укупио потрошње вина и ракије код гостИ' 
оиичара, јер je ова такса утврђепа no другим Kp* 
герцјумимв и другим мерилпма. Она се утвр1)УЈс 
орема всличпни локала, према броју столова, првда 
проиату дотпчне pa;iii.e, ирема луксувном уређаЈЈ 
iipocTopnja, али овде би био меродаван уну1'а" 
промет випа и ракије који подлежи трошарпп11- 

11 оида, госиодо иароднп иосланици. кад i|M;l' 
демо једпу криву баву сасвим je јасно да, израчу 
вавајућв ту квоту, floimlie u до сасвим погрешво! 
резултата. Ja мисшм да, иакоје овај Законски арвД" 
лог доста ублаЈкио то терете, да ти теретп моЖДа 
вису сувише велики, ипав држим да то оптервћвдав 
гоотионичара веће битв праведво. (Одобравав>в^ 
Но ja сам варочито дао одвојено мишљење с топ' 
paa.mra, што сам вавео да in1 тиме бити погођвв" 
двла nama хотслска нндустрија. да Ке нарочтда 
бпти iioiohiMi nam турпиам. Mu. господо. iiMilM" 
n летоввдвшта ва Јадравокоимору, a и no ropcKJ"1 

нрајевима. U у тпм лотова-шттпма рад у гла1>||0>' 
no хотедвмв " гостионицама траје само два Л" 
иеоеда, в у ввванрвдвим случајввима једва п"'1'1 

иеоецв. Господо, ако јвдва радња ради шест M('
|,|>U

"' 
a во дооадашњвм Закову o такоана купалипп'1 ' 
лвтовадишта урршћава у врви равред као нај ^1'''1 

[■радоип Баоград и Загреб и други, овда мисли*« 
да св ae Morv упоредитв вајмаЈња купалишта, н110 

na вример СеДца, којв вма веколико стотнна дуи1'1, 

n  да   ono   ne   НОЖв  Да   плај.а   najurl.v   ТВКСу,   каО  |||Т" 
то   11ла11ају   namn    najiteliii    граДОВИ.    (ОдобраваЈ^в)' 

Ja   MM,   ГООПОДО,   тај    ваКОНСКМ   првДЛОГ   гтаиИ" 
J     Фпмапспјгком    Одбору,     алп    on    nuje    upin'1,1'"' 
miTii ji> унвожвв да ca господа вародни послаип"1 

o nam упоаиају. Мало прв сам спомевуо да су и\ 
na/nmina    иеСТВ    погта ил.спа    у    upnu   раврвД,   т-   •! 
влаћају   вајвећу   тахоу.   ia   оам   овим вакоЖ* 
прсд ioi'o\i    орвДЛОЖИО,   да   i;yiia iiniina    иеотв 
раде  само  јадну   оевову 
такое, jep то вахтвва  враввдвоот.  (Иљвскало)« 
ИОЖб    Св    тра.кптп     ОД    јгдпог    гостиоппчара 
ради  оамо  пода   годиав да  вдати  годтпп.у 

коЈв 
плаћају   само   половивј 

кој« 
так<9 

као гоотионичар који ради цвлу годииу. '■ ■Ч'4 ,, 
отрана у oaiiM купалтптпма n лечилиштима "■' 
гоотиона које радв у гоку цола године. Ja calJ-« 
iiaix    врвДВИДвО,    да    I,o    то    утирдптп    првоСТеПв 
финавоијокв вЈквсти, и ако раде целу годину, Ј1" 
je да n iai,ajy цвлу год! i.y мкоу. лџ 

с. тога, гооподо народви i ланици, ja со "."'.'^. 
могао одожитм ca мишљењем већнпе OnHaiicHi0" 
одбора. , :,. 

Коначно,  нмадв још  ноколико стварп  ||Л  '''ј,. 
бц био одободан да oe освриом.  V  ирвом V^ L 
nman.i'   ОВШТИНСКП   TpUUiaplllie.    Vili    iMo   сии   'l'^,,, 
na ставовнште да општниска трошнрииа  мор« ^ ^ 
чнм   мап.а   и   ЧИМ   подцотлаптја.   MrlivriiM.   >   "'  '„, 
КрајвВИМа    патг    apa;aiii>,    пптпна ЦЈТИНОКв 
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шарти' иијс онако одиозно као у другпм Е^јевима 
наше зешБе. M niij(^ ва то потребно да мн оне кра- 
јеве наше земље, где грошарина niije одиозна, 
оувише скучавамо у њнховим ориходима. Јер код 
'^1' . на ii])iiMep, многе општпие уираво жпве од тро- 
ОШрине п иарод се већ навикао на општинску тро- 
Ul' рину. C једне стране општииа je дужна да се 
брнне за 11))11Ходе и ако их нема од трошарине, 
""a l.c ii.\ nalili u:) другпх облика. И предлогом 
Ођога закона o државној трошаршш предв111и'1|п 
Да општинска трошарина може износити на 100 
"najia  вина  највише 50 динара. 

Господо, наше општине су самоуправиа тела 
11 као самоуправна тела оне саме у главном ЕфОЈе 
Ч своју судбину, a осим тога оие су подвргпуте н 
Контролп ипптх управнпх власти, то јест контро.ш 
Среског иачелства и Банске управе, a коначно 
Рведе свога пуџета и контроли Министаротва финав- 
С1|јн. Због тога многим ошптинама, којв ^ipaso 
!виве од општинске трошарвне, ми би морадв рвии 
BftpOHCKiiM иредлогом да дадемо могуЈишсти да За- 
Нрн буде мало више еластичвн п мосто 50 динара 
M"iM() бп се ставити да такве општинв могу a до 
'"" липара повисити ту трошарину ва K'i' лнт^а, 
ЈеР ако сам огаптински одбор, крји у.кива аоверев>е 
";|1И|да. тако сам вакључи, зиачи да je то и оправ- 
шно. 

•la би се, господо вароднв аосдадоц jom 
Р^врнуо na јвдну ствар, којј држим да je гакођв 
^Рвдво споменути. 111111годом претреоа буџота, Фи- 
'"•iiciij, MI одбор у свом иввештају Народној OKjrn- 
ђтшш прикавао je да стоји na отеновишту, да оу 
'"'i'i'ui штетни no нашу целу приотвду " &а на- 
РРвдак nam.' целокупне [цшвреде. (Гдаоови: Тако 
Ј")- Пип гу штетни ;iaTo, јер они држе Цвне нисоким, 
(.'N,l"'.vliyjy сувише велику вараду п у ошш олуча- 
l^BMa где то нв би било потребно. Ja бн оамо иа- 
'^"■Ч" једну ствар. По овоие законском оредлогу 
'ј TP<)niapmiii прсдпи^чи! јо метањв иширита 08 
'"'"-miuM.   N    истини   са   отановшпте   иационалнв 
^OHoioijd   једно   становиште    гауно   оправдаво, 
""раидапп вато, јер мп бвнаин увошмо ш вана и 
™адамо iiamuM влатом, a iiiim])iiT шзжемо да про- 
";i|ll|,ui\in код кућв, било аољопрвврвдном, било 
'РДУстријском ароивводшом. Давле, у ton случају 
"aiM национални имвтак оотајв код i.yl.^. Кад ••NM 
"l"14i"iTn.iii то иешање оширита са банвииои про 
Ui^\^, je v првдложвном Закону ј1здна отавка, no 
';"J"J шпиритус ароивведен код кућв аотпада под 
''"""aiMinv аредвиђену и ва бвнвин. Ако кв ува- 
'';"м" да трошкови проивводњв бенвина, пошто ra 
,:'м'1 чриродо даје, ни ив далека ниоу толико велики 
н'и' грошкови проивводље иширита, ондв je јаоно 
Л:' шпиритус no иожв конкуриоати бвнвину, ако 
[}м'-[ једнаку трошарину, jep се трошкови ороиаводње 
",,ll;,lliia   крвКу  rana  OKO јсдппг ,UUi.-'.|>a.  a   К()Д  milil- 
ритУс« су  5 пута  већи. 

Преам гомо управо овај   првдлог мкона при- 
III""1'' окрива картвл беввина и вато држим да 

"Д1' на штету nama индуотрцјв аширитв. 
n     Исто тако, господо народни ii.niaiinun, ja оам 
РвДлага() у Финансијском одбору глвде пол ри 
'^•диих и ипдустрпјскил фабрика, jep je то ваша 
^ftHa  иидустрија, да трвба  иотпомовн  и јвдна и 

'^^'v^'■ Фииансијски одбор je прихвагао вач« го ца 
■оаринв п на јвдну и ва другу проивводн»у буде 

Ј^Днака и   кад  je  to   начв. рихввдавно  држим 

да би и права и у једнпм и у другим фабрикама 
требала да буду једнака, jep и наше Министарство 
пољопрнвреде пма своје становиште другачије према 
пидустријскнм фабрикама жесте односно према пе- 
царама    пољопривредним. 

C тога, ако се ти терети гледе саме трошарине 
изједначе, мислим да je потребно да се н права 
изједначе. Пољопривредне фабрнке имају стано- 
впти утпцај и на иаше иародно господарство. Оне 
се обавезују позптнвним Законом на псхрану блага 
n мелиорацију T.ia. И у томе погледу ja мислпм 
да би требало да пођемо стопама и Чешке и Не- 
мачке које воде дугогодишњу прпвредну политпку 
гледе производље шпиритуса. 

Ja бих још упозорно на два картела, то je кар- 
тел квасца и картел снрћетне киселине. Тто се 
тпчо картела квасца, Финансијскп одбор he укинуо 
досадашЈБи Закон да се у држави не могу подизатп 
liiiiue нове фабрпке квасца и подигао трошарину 
од 4 на 8 дпнара. To начело je сасвим исправно, 
a.m држии да nehe народној привреди донети какве 
корпсти. Hehe зато, jep данас подизанЈв пових фа- 
брвка готово je немогуће. C друге стране, постоји 
дапас одредба да квасац којп се донаша из иностраи- 
ства мора бити претходно у државном хемпјском 
ваводу мрсгледаи. Кад знамо да се квасац квари 
у року од i8 сатп, онда je јасно да je том одредбом 
мотпумо ii('.Miirylia конкуренција квасца. A кад се 
коначно уважи то, уз коју цену се код нас продаје 
Ј.насац и шга стају трошковп око љегове производ- 
н>е и колика je трошарина, онда морамо доћп до 
увбрења, да je у томе случају јасно погодоваље 
картела  кваоца. 

Коначпо бих споиенуб гледе картела оцатне 
кнселине. Ми имамо у земљп две фабрике оцатне 
киоедше, којо [цроивводе стотииу хиљада кило- 
грама оцатне кпсе.ппи1. Ta оцатиа киселнна по до- 
садашњем Закопу потиада под трошарииу од 'i дн- 
вара. Држи.м да je то саоиа иало. Оцатпа нпселппа 
je вахотићена царином са 22 дивара no једвом ви- 
.1ог|)аму, зпачп да ј(^ ти.м потпуво oiieMoryliena 
ковхуревција оцатнв Ешсвшше ва иана. Qeu тога 
•фпшколи ароаввод&а оцатне виседине сравмврно 
су мали. Tu 1рошковв ивноое 8 дивара, R ci иуа- 
греднии т] осовима 16 двнара, док се оцатпа ки- 
селина у одободној трговинл вродајв no 40 и ипше 
динара. Значи да картвл оцатве киселина варади 
2'i динара no јаднои кАаохраму. Ајко даф>е внамо 
да ое та одатна киоелина даде проиавасти вв аашвг 
ДОМвквГ   mina   м   аа   imaj   КОНТИГвНТ   ОЦаТНв   КИОвЛИНв 
који г'' У вемља проивводи, да <'ii трвВа око двеста 
шгаодитара вина, ако би омо гим путеи попџш, 
jacuo je да бн и nama винска криа^ попустила. C 
друге отраде jamo je да и ово ввно којв се вавови 
иам,   да   on   <мо   ту   ДобиЛИ   и   уттсдилп   ирс.мпју   no 
4 динара од латра и на мј вачш ушхедели 16 ки- 
.miiiia дмпара. Ja 0 тога, ГООПОДО народии ПОСЛВВИЦИ, 
видим да  i'.v   вакоисшш  преддогок  како je оред 
ложев   Народној   скупштвва,   сувише   погодованв 
картелв и да виој уваженв овв приговорн које cau 
MUHI   пре   иаиго   ва   nama    i;viia, iiiiima мггта. C,  тога 
,a\i ппп олободан да поднесем овој прадлог o одво- 
ji'iioM  шшивењу. 

По&Лретседник Д-р Коота Поповић: Пма рсм 
iiani'CTii.ian, iirliinic г. Стешшовић. 

Иавеспшлаџ ввћанв: Ми.пш С!те1ЦШОВ11ћ:Гоорода 
Др.МетикошиД p Култајшћодвојилкоу овојб ииш- 
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љење од већпне Финансијског одбора спецпјалпо 
no двама пптаљпма, док међутпм онн су овде раз- 
вилп пдеју u говоршш o стварима које су делом 
усвојене, a делом нису o н>има ни говорили у (l)ii- 
паиспјском одбору, те према томе, ja мволвм да 
ne одговарам на све ono што су онп овде пзнели, 
него hy проговорнти o оним стварним предлозима 
Д-р Метикоша због чега je он п одвојцо своје за- 
себпо мишљење. Приликом дискусије у Финансиј- 
ском одбору г. Метикош je стао на гледиште да се 
растерећеље неће пзвршцтп коисеквентно, в да није 
иравилна она скала коју je усвојила већииа Фи- 
нансијског одбора н поднео je своју одвојену окалу 
која базира на стварпом потрошеном пићу. Ако би 
се усвојпло гледпште г. Метпкоша, онда мора неко 
да контролише стварну потроши.у пића, a то oj 
опет фиианси, a тендендија Финанбијоког одбора 
и љегове већпне била je, да се како произвођач, 
тако и продавци вина п ракпје потпупо дебараои- 
рају финапспјске  контроле  (Бураи  аплау:))- 

Исто тако, што се тпче one замерке г. Др Ме- 
тикоша што смо у већиии <1>1111ансијског одбора 
метнули веће таксе ва шпирптус пего што су бпле, 
ми смо то учинпли из жеље да шпиритуо олунш 
својим наменама и да спречпмо фабрикацију вина 
и ракнје. Ви знате врло добро да миогп фабркканти 
праве иеку џпбру од труло ])('ii(! м трулог кромшапра 
u додају joj алкохола и иродају то као )i)tKiijy, 
a да исто тако неки фабршсантв пскпм кнбридима 
додају алкохол и праве випо, a ваш орвДЛОГ imiao 
ј(! иа то, да повећап.о отопе трошариноке на шпи 
рнтус спречимо фабрикацију вина и ракије и даио 
могућностп onim (фајевима који данао плју □шир- 
туљу, a то je у пет шестина вашо отаџбинб, пију 
ЧИСТу    И   ПрНрОДИу   ШЉИВОВЛЦУ    И    lillllO. 

Што се тиче аамерке г.  Д-Р  КуитарпКа   o  i;v 
палиштима, ja мис.чим да je она  наумеона  прово 
MITO omi у купалиштима  im вдравотвенш раадога 
ne треба да пију umio  и ракију; n друго mro je у 
вамввама Закона o такоама којн je ту окоро арошао 
кроа   Фвнансајоки  одбор   a   Народву   окушптину 
унето (iit.iaiiilnMi.c г. .MinmcTiiv финаноија, Дв Г. 
Мтшста]) фвнанонја ова га купалишта равврота 
no категоријама n ррупвза ПО Закону 0 таксам.и 
Толнхо от ииао да кажеи. 

ПоЛпр&Леедник Д»р Коета Оодовић: Има реч 
Р,   Гајшгк. 

ЕСарЛО    Гајшек:    Господо    иародии     Maimun. 
јадав корам у орограиу Краљввокв владе ва убла 
жввав Ефвае наше привреде јвотв и Задов б ввме 
пама  n допупама  Закова  o државвој  трошарвви. 
Beli    и    начии   сам     i;ai;o   ji>   ДО   КОВаЧНв   рвДаКЦВЈе 
lora оројемто у Фивавовјоком одбору дошдо, no- 
кавао пам jt^ o какиом крупНОМ пптап.у 06 ОВДв 
радп.   Il<> би ou.io ДОбрО,  Д«  fc na  ODOM  пптап.у НИЈв 
Tii.niKo дебатирадо. Дооадањв начив убврања и 
наплаћвва&а трошарива ввје oe вогао држата во 
радв оуввша ввооке трошарвве o обавром на пад 
цвва нииу n раквјв< \ оовм tora raj начвв ono je 
тахо комвлвковав и окуп, да држави наје довооио 
оравмврвог фивавовјоког ефохта првиа ивдатвм ipo 
шковвка. Радм рвгороавог аоотупиа финавсвјокв)! 
o))r;uia иааавао je код вввоградара као и ородаваоца 
ввлвко негодовање. 

Како у важво гштав>е урвђв№а урбпшрвве 
■иди |,<> ва tora, што > нашој вемљи ншви око i 
Mii.imin Ј.удп од вввоградаротва. 

Тако je пптање Tpouiapiuie постало не само 
ппта.п.е прпхода државпог фпскуса него п пптаље 
соцпјалног проблема велпког дела пашега народа. 

.Мпого се пршчшара випоградарству радн све 
већег шнреља вппске лозе, na се саветује да се 
виногради промепе у воћЈБаке, али ова ствар imj6 

тако лака како то нзгледа на први поглед. Док се 
BohjbaK подигне в даје прихода, то траје 8—10 
годпна a од чега да жпвп варод за читаво то B]«^"'- 

HOBII закопскп предлог постављен je na сасвим 
пову базу те делн точиоце вина u ракпје на 9 кате- 
горпја према броју стаповппштва, те сваку катего- 
рвју na 4 групо према волпчппи paдlLe н промета. 
гГом детаљном поделом заштитн сс вајмањи про- 
даваоц, јер стара трошарппа пде од 30 хпљада 
диВара  годпшл.е  na, до 800 дппара. 

Напла^ишан.о вршн се код пореске властп У 
двомесечшш оброцпма унапред. To радп лоШвг 
екопо.мског стап.а па.шпх точпоца требало би да се 
убвра трошарвва у јвдвом меоечвом оброку унадрвД' 
Твме и(> бп бвла државаој касв вавета нвкаквв 
вггета, a впак бв се помогло точпоцпма. 

Важна je одредба закона no којој су сељаДв 
и вровввођачв којп продају nnno в ракпју властптог 
оровввода a оа сопствепога земЈвпшта у својвМ 
оелвма, овлашћввв, да продају без трошариве В 
в Biiiih> лпгара. Il.tua.n меота становања 50 лптара 
ввва H 25 лптара ракије. У прво време док се залих'' 
nnlia од 11]и)дуд(М1та вв смаи.ују у стварп he се KOH' 
куревдвје точиоцика, оообвто у овим крајеввми 
блвву градова, шго be дакако поввсвти конву* 
повпсптп коввум luina n раквје код продудвнта) 
те iMaiMiTii коввуи nnlia у гоотвовама. Али ово ј1' 
оаио орввреисввог ваачаја док се залпхе код проду* 
цевата ае ома&ују, na he oe тако постепвно ре^Т 
лиоатв omi отав>б бвв штсто ва точвоца. Мв внаИОЈ 
да траба упаичитп гоотвовичаре в хотелвјере не cal**' 
Etao вореввихе ввго и као фахторе у турастичков 
промсту, јер бев добрвх хотепа n гоотвова нМЈ* 
турвотачкот прокета којв доаоси држави око ■"' 
ивлоаа дввара годвш&ег врахода. 

Са iiiriain'.M трошараае отоји у уској вева ", 
miTa.iia' (јитаиспрап.а салтупрапппх једанаца- j 
Дравокој бавовввн je трошарааа аввосила •'■' ■ 
целокупне буџетоке! оуке, која вввоои 37 мвлвов" 
диаара< \ још ваше je питаке трошараве важв' 
ва iiaiiic oimiTinir. црс.ма. оројекту моћи he општаа 
убиратв трошарнвЈ ао ввк уређевој ввсави л0 

1-I-1933  годвне IHTO ј<' оообвто вамшо  ради тог"' 
јвр    OJ    lU'l.mioM    ОШиТВВОХВ    буџвТИ    lii'l.    одоо!"'11^ 
п ахо on ci- оада го ороиенало, дошле бн оппп'"" 
у Ti'vi.ai;  ВОДОЖај  T|i;r,ia4i.a  ИЗВора аа ГКЖрићв riiojU 
ВВДатака.   Цосло   oinil'  ]ioi;a   Mnl.ii   IH-  (inillTIIIH'   "''"''.'K 

liiinarn na Km лвтара imiia оамо •">11 давара aaa ' 
латара рахајв 5 дивара тропхарине! 

Како оу ii|Mi\(i,4ii општааа вв дава >  дан ''"I 
.маи.п,   a   Држава na 1аЖе   и.пма   са   paSHHM   :iaKOlii|M, 
ове IH'IK' теретв, io he бптп потрсопп, да се у |,nJ 
i,|ia.lir   врвме  одувие  општавама   нарочити   тере 
>   орвој  вротв ових,  којв оу доаешеви Зак« м 

народввм niKo taica ао којвм oj  iraae дји01
* Д« 

плате  отаааравЈ  и  oi^tes  учппм.пма,  тс  х 'P ' 
вероучнтвљнма.  Тако  nnahajj   nami-  оиштане  'v 
дпшп.е  na  стапоце   \'пгпм.пма   4,349.000  даварв^ 
аа огрси 2,200.000 динара,  те ж паграде иорОЈ 
тгл.пма   3,295.000   дивара.     UITO   na •" * .v,;yl|,|(, 
9,844.680 динаре   \ оа ватуралаам стааовама уО1 

чи 
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1У милнона динара годишље. Сем тога пмаду on- 
штиие да се старају за rpa;uhe школа и издржавалзе 
зграда Среских начелстава, те да држе разне слу/н- 
oeiniKo. Лко се наведенп терети општпнама iie одузму 
До 1-1-1933 године, општипо neiie моћи впше да вршс 
свој задатак као главнн фактор државне потпоре. 

Рачунатп се мора u тпме, да су приходп оп- 
Штииа, којп долазе од ириреза на днрет-ие по- 
Ре8е, ради снижаваља палп, a мора бити пека гра- 
ВВЦа до које могу општине да опорезују стаиошт- 
■^тво прирезима na дироктие порезе. Статпстички 
иодатци Мииистарства Финапсија показују пораст 
*ЧМоуправних издатака, што се може тумачптп 
™Me, да je тај пораст настао ради преваљивака 
посла на самоуправне, особито на општпне. 

Предлаже;м уси-д тога, да се II])()MOIIII Заков 
0 народццм шнолама n o унутарњој управп у том 
сМнслу, да се скпиу општппама терети који су п.пма 
ВДложени oiiii.M  знктш.ма. 

Па кнко je овај Закон један компроммс. који 
»ма у виду iiiiTcpec сељака, вппоградара na и го- 
^чоццчара, то предлажем да Народиа скупштина 
'фи.мц 11])рдлог ве^ине Фипансијског одпора. (Пље- 
c«ajLe). 

UovmptvucedHUK Д-р Ковта Поповнћ: Рвч ииа 
ннродцц   аосланив   г.   Мваутив  Станојевић. 

MH.IVTHH   ('таиојсинК:   Господо,   н   код   нас   и 
КоД   вадлежних   mije   првташћвво   јасио,   шта   ce 
Желц сц оцпм Законом ?! Да лв ce тражи прпход за 
Државу,   цли   оувбија&е  алкохола.   Ако   ce   тражп 
"Рчход за државу са овако велпким таксама, кано 
гУ пре уставовљеве, они, који су ошгар^квни, oiili(^ 
Доведеви у вемогућност, да буду поореднвцв и да 
"1иМају. Лко ce je хтело, да ce, на тај мачпп, сма- 
,ЈУЈо   Gpoj   цосрсдпика   n   да   i'e   ђДКОХОЛ   угушује, 
"ида je задо вмало Etpahe средство: иоглв оу .UMIO 
?.а учине  im   аримеру,  како  je  бугароки   владар 
M'J'M наредио у своје време, да ce псеку cun виво- 
l'u''ui у његовој држави. Ja лично спвдам у катв- 
РаЈУ ових,  који су  аротив алкохола,  a.m  ми je 
оаожај доделио ту тешку улогу, да мораи говорЕти 

У ОрИЛОГ PJ 
''""■Kanu,   д 

1осподо,   оволика   количива   алкохола,    коју 
"м''м"  у  држави,  (ммамп   L80.000   \л  оод ловом^, 
",Ј" бвв мало национадна ватаотрофа, н, што je 
Чивтересантније, вино има joip увек ввлики број 
'l"lrTa.imia. To here наћи свуда. Ннхо ое иЛв ста 

pTli   o   |1аСуЉу1   ,,   конопљу,    КОЈИ   Дају   1ШОГО   licl.ii 
(|
|'1,х"д. колико o  вину. "ini пма овојв оротеж^в 
^aBHoi  откако je  постало.  (Пљвоак).   VKO  увметв 
^11,"'1'" крајеве,  гдв ce вино у  ивобиљу обдвлава, 
(,'' '"'"'iv тамо наћи, да човеи нијв врео нн у педв 
,.^"'"1 години, има нвуветака, оамо вато, иио je двј 
(„""   ■' ii,iix,,.ia    vniua in   ти.ini.ii,   да    ВВДИТв   јвДНОГа 
^^"l'iiicii,,,. радвијвног човвка, a.m je у добу детиљ- 

, "''■  l'o je утицај алкохола. Ja hy вам дати нвно 
■Uli.-  

РД1 

iKo.viua. разуме ce зато,  шго су ПОСТОЈИ 
(ржавни кнтврео. 

" Dpuuepa. Гооподо, у на и крају, у Крајини, 
1|'(|   

г''  проивводи  иного  iiiina.  мЈша je република 
јвдИкло у селу  Рајцу j"iii осавадвоети година, где 
Дон   0 "''Ј""-1,1' |"111"- ()l,,, {'У ■|<'||п :,!i(',vui У 'удпици, 
ђа П0   ЈвД"У   буклију   mina,   naim.Mi   OB   ДОбрО, 
i,'-""'^' UMU да урвђуЈЈ државу и прогласе ре 
T,,"'"1K-V ,;"Ј;' J1' трајала колпко м дсјство a п.пхим 

I""1" ''.(vio, Hira j.- u даљв радвао ? Поолв рата 
'Ki>.ui  оу  оедницу,   немају  ивхаве  витн   ш  je 
Htea,   и   кад   iy   OB   ЛвПО   iiami.m.   Д ЛИ   OJ    ОД 

луку, да ce начелтшу среском наппше акт, да моле 
i: MIT, да ne долазп у јљихово село, a све што треба, 
omi he властима датп. Впдпте, господо, како ce 
ове то ствара и какве ce све ндеје стварају код људп, 
где je велпка употреба алкохола. Г1а чак ако ce 
вратимо у историју впдећсмо, да п бнтка на Mapmui 
не би блла пзгубљепа, да mije било велнке колн- 
чппе Buna. 

ETO, видите, господо, колико je то врло опасно 
ва nam народ, ако ми и даље будемо помагали про- 
ивводњу алкохола. Ko je крив за толику количипу 
a и.пхола, која ce у нашој држави пропзводи ? Крива 
je држава, јер ona пма око 300 државнпх расадника, 
које баповппскпх, које прпватннх, који пегују 
лозу, јер сваке годпне даје no неколнко иилнона 
калаиљене лозе, a разуме ce na страпу ову ситу- 
ицпју, да пмамо без мало вшпе од 30.000 вагона 
iuiiia у иашој држави. V Француској да un спречплп 
ороиввод&у вина, они су одредпли 5000 франака 
im ca за свакп випоград, којн ce буде сада поднзао. 
Код нао ce пде још даље. Ми, којп смо далеко ман.п, 
пмамо на стотипе екопома, којп ће ce старатп да 
уоавршавају алкохол. Видпте једну аномалпју: док 
гг Мппистар народног здравља труди за сузбпјаше 
алкохола штампаљем n растурањем разпих олика 
im делој државп, дотле впдите Мпнпстра пољо- 
пЈпифеде, којп форсира подпзал.е алкохола и даје 
ваграду опима, којп пропзведу пајбол.п алкохол. 
(ll.i.ocKaibe.) 

Овај Закоп који смо 1Ш решавалн, рађеп je 
толико експреоно, да n ja као члап Фннансијоког 
одбора, ивјављујем да за ово време од 20 година 
како радпм у спупштшт, ппкад писам бпо у горем 
аоложају, нвго кад смо решавали овај Закоп, јер 
емо га радичп na брзу руку. Треба, господо, да 
пгкм.учујсмо хптиост решаваша n ona треба да дође 
оамо у оним тршутцииа, кад ce решава какав суд- 
бонооав  п крупав догађај. (Живо одобравав>е). 

Да мп једап Закон, под чпјпм смо режимом 
орОВвЛВ трн тдтп', .мсп.амо n оглашује.мо п.егово 
решаВВАв   MiTiiiiM.   na  да  ia ВВ  'i'i  сата рсшпмо,  то 
jr, пкипди. веио1уће. Mn омо у финансијском од 
бору радиди u ди L2 оатн воћу, и вато, ja привнајеи, 
да  on  nuji' добар.  Ja  аиам да ji'  Влади  потребав 
onaj ЗаКОВ,   да   ra   рВШВ   ДО   ГфВОГ  anpii.'ia.   j(']i   ona 
вевује n.croiio ]i(4iii'ii.r оа тша датумои, алв ja ии 
runi, да MU вбог те хптп.с, m' треба да бациио ЈСИ- 
а>аде аоорадннка ва улицу  и да их доведемо у једав 
тежак  аоложај  оа   њиховим  фамилијама.  Вар   ви 
хоћете,  господо, да  ив у овако тешкој оитуацији 
отваЈхамо јов ie вродетере, илп je nama дужпост, 
да овакомв OMOryliiiMo, да молчо oaj) како тано да 
-.Kinm до бољиз прилика, кад будемо у стап.у волахо 
n ра.амппм.спо да рсшанамо one .■tauonc. (IViac na 
ri.viiiiiTiiiic:   „linje  npano  да   мп   земљорадпицн  којп 
смо у ввћини вбог тога отрадаио!). Ниоаи вао добро 
равумво р. iiocianiiMc. (Ma.in жагор! Потпрвтоедник 
aiionn   n  умпруЈ!« упадача!). llrnnia ј(>,   г.   колпа,  да 
који год радв и од тога рада вшви, да греба и да 
алаћа, алп ипаи трсба да буде iiponnca како n ко- 
лико да nialia. Овде ов чвото видп у Скупштини 
раоположвн>е иааЈу  оојединнз   вакона, да треба  да 
ое n|iiiMiiii iinai.n, haKo je пзашао нз одбора. 'I'o je 
Mi'livTn.M капвхалва грвшха. Грмпка je у rom, ппо 
miaj SaKOB  oa.m у Одбору Bilje пзрађеп  опако, како 
ir трвбао да оудс вврађен. Ja ky ваи ва то навеотл 
арИИвр.   Сипма   иама  јв  пиапати    да   ужичие   ПрОИВ- 
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Bogfi данас продају нефвнше бифеџијвЈ којв, све скупа 
кад J'BMOTO, неиају 1,000.000 динара капитала. Me- 
ђутим, no oBn.M одредбаиа, сваки од п.пх треба да 
□лати  са.мо  nu  вме ове трошаЈлпи' 33.000  ршара 
ro,uiimi>o. a где им je пореза м где су осталп ив- 
датци .' lio души, господо, признајто u сами, je пи 
право да ми веколико хил.ада породица раотерамо 
и бадимо na улицу ? Ви морате сви иризиати, да 
ни један од тих пифсџија не може да платп толину 
таксу од 33.000 дииара годпшње, јер кад узмете 
свакога од њих вонаоооб, в ввдите шта он пма у 
радп.м. na му уаиетв v IKUIIIC n вино, п ранпју. u 
бурад, и све што има, то све не вредп само кодико 
on п.ма да платп ва ту таксу. Kao што видпте, то je 
једпа волпка ГЈхчпка у ОВОШ нројвкту Закона, И 
зато je моје ишад>ен>е, да ввв закопп треба да буду 
пажљиво n3pal)t>nii, a ne да nx решавамо na брву 
руку, na посло да се стидпмо од свога дела, које 
смо овршиди. Кад <'>n тако радплп, господо, н кад 
би onfapenuDi ове бифеџије којн ородају ужичке 
пропзводе са оном таксом од 33.OU0 Д11на,ра годппт.е. 
да ли ои MU имали обрааа да ваађвмо na утцу 
n да каже.мо да OKO UB вародни послаппцм ■! Ми 
треба да аомогавио name п])(тзвођаче, и TO пам je 
n дужпост, n ja сам зато да oe учинн л.п-ма овака 
иогућа олакптца, алп тако ИСТО морамо да ВОДВИО 
1)ачупа n о diiiiM аооредввцшш, који iu; те оровв- 
воде нашвх ороиавођача да ородају. A ако коћетв 
да  виате  аооредвике,   вп  морате  да  пм  CTlsopate 
бар   onaj   најВуЖВВЈИ    мпипму.м.   да   Mdi'V   да   StBBC 
ca својпм аородвцаиа. 

Једап од гооподе арадговорввка Есавао j'' да 
зфеба да ce кавршв оргавивацвја вродаје mma и 
да ce то пптап.с вовери врвввдеговавол друштву. 
Неиојте иволитв, гооподо, да oe na томе niiji> ввшта 
радвпо. <>im су радвлн .luni орашде годвве oj аред 
ввделв да be бвта рат у Kunu п улг.ш oj iO иивадв 
дннарв аа отудвразд трговвве у Шавгају, a го 
mije мала. отрар. (ПАеока&е). Твх 40 квљада дввара 
још виој врапена дрвшвној благајвв; a као што 
видате, вмалв оу иои цредввђања којј иијв имао 
im  Бивмарк, тв oj  оредвидели a рат у  ШавгаЈЈ 
n да 06 И ГаМО тал.с mino n раквја na прпдају. (Смвх). 

Mu   пмамо  пЈтхода na   раХИЈЈ   И   ВИВО,   и  10 OKO 
48 ми.икта .uuiajia на  Hinio, a ОД раКЦЈв 3/  мп.пкта 
дввара, TJ. укупно 85 ши1нона динара. Кадасе 
одби]Ј 12 иилкова дввара аа орвнвЈЈ и адиинистра- 
■i'nnne n друге трошмовв, овда бва вало од гога нвма 
BBitaitBe користв. To je чнот вамет ва варод, колико 
ватеријадав тодвко и душевви, jep oj фивавов 
Moivin да умаас беа ихакве црајаве n дап.у a aohj 
у Kjhj да iipiin" преглед вина и раки]е. 

Ono je био увод, noja no обвчају влада у <i>yii 
iirniim n вбог тсга oau VMIUIIMI овЈ иалЈ екокЈрввЈЈ. 
с.ада да пређемо n отварвв дво. II" чл- ,i'-. "^110 

Mi-ni" 'i, каже ев| да бифеџвје и ородавци јжвчквј 
ировавода,   ракиџије,   aaahajj   вајвшпу   TBKOJ   ив 
тачхе од a., б. и в., што вначв да би јвдан гакав 
ма.ш делжамо имао да плата ■;:; квљаде дивара. 
Ja оам оовтво ваше раопопожв*©, да и оами уви 
ђате, да пц ово треба оправитв. Иор&м дојално 
Да  najamiM да  OJ 00 рефербВТВ  ПО OBOM  мптап.\   \|ia 
'''i"1 држала, a.m j.- у нашем одборЈ бида иекв чудна 
гптуацпЈа,   a   БВЛО Je  OKO   ВОЛа   milili,   када   јв  0  КШв 
рвшавано {ИаввеЛилац Отвпановнћ; Нкко H^je видво)< 
Г.   naiiccTiiiau   гг   браНИ   Да   fO   ВИХО   пиЈг   ипдси.   .1 a 
привкајем грвшмЈ и кажеи, да je то требадо aonpa 

liiiTii n ево MiimiM вредаог: Радње поменуте у напо- 
мени 'i § ti2 j воглодј точарввских такса влаћају 
на име трошариве државве и бавоввкске n<> тачкама 
a., б.  п  в.  i* t'i Завова o таксама. 

Omi OJ до сада пмалп јбДВЈ ма.iy скалу, a то 
je 3000 дпп. С.ада im овоме (mu могу да буду опоре^ 
зовапп оа 33.000, 32.000 са 15.000, илк lO.OOft 
Ja oe падам да he ово што предлажем првмвти ll 

Г. Мввиетар Л г- кзвестилац. Молп.м Г. Мпппстра 
да оеивјаовв, акојеоаоввиоагаасав. (Министар Ф"' 
конев/а Д>р Инворад Ђорђеввћ: Ивјасввћу ce кад oe 
ово ввтање буде 11])етресало у свецвјалној дебати)* 
Г. вавеотвлац у пајавпо да be oe o овкм сагласвтВ( 
ако бп n Г. Мввиотар бво o гвм сагласан, a Г. M'1' 
шктар je опет najamio да be oe 0 овом nma.ii.v ИВЈ 
jacmrni кад ono до1|<' na двеввв ред J дебатв у i'"' 
јединостпма. Кад ono ne бв бвло овако првмљевОЈ 
онда би довшвелв ту срамоту да нас Севат коре- 
гвра, a ив ne треба да ce дахо да до тога дође. 

П.ма joni  дне  грсчпке које beMO   ВСправвтв  ВрЈР 
лвхом дебате у ИОЈедввоотвиа. Ове су у томе ^^|'c', 

06   овом   трота.^ипт.м   оптеЈк^лју   бакали   са   ••,,|l(, 

дввара, ne водоћв рачз^ва 6 томе да лв ce ови ва 
паве ваоред Тораавја нлв oj код Цветкове мехава 
плп код ЧуКариЦб. Г.вп onu n.ialiajv подједваКО. 
A то je, оЈЕОЖићете ce и ви c твмв, једва невравДв 
која, мора да 06 iicnpami. To ВОТО важв n ва one ОЛУ' 
чајеве у варотпцама у упутрашл.оп п. II ову и11"' 
ма.шју иапр«швћеио арвликои претреса у поједв- 

постпма. 'Гако пгто треба вовраввти и скалЈ •'l'1 

гоствонвчарв вед „a" ва Ввоград и Загреб, ]<>!> Ј0 

Mimio да CDiabajj десегострукв naime 
Има joni једиа Ma.ia папо.мепа Д8 ce ДОДа: Д:1 

onu   hiijn   продају   nula1   na   ВбЛВКО, В   ai;o   крЧМв, Дв 

плаћају трошарввЈ као и осталв. II ово je једв* 
вејасвоот j Закону коју гакође треба исправвтв< 

Пот&ретеедник Д-р Rocra OonoBBfa: ГоспоДР 
вародва аоолаввцв oa вашви арвотавком вакључУ' 
ji'M давашв>Ј оедввцу, a Bjjjbj вакавЈјем за cjrp" 
у   l'>   магоиа   са  ДВОВВВМ   рвДОШ   Пастанап   претрв"8 

вввештаја  Фававсвског одбора o Предлогу закоНЧ 
0  трОШарВВВ.   (Прпма   ce). 

С.едпица ji- аакл.учепи у   12.20  'iai-ona. 

ПРИЛОЗИ 
Иптсјчимацпја   г.   Г.   Ловрв   K'n.'aaMmiia   n   .U'.vl'1 

na   МнНИОТра   тума   И   рудппка   0  СПОраВЈМЈ  ВрОДО"" 

иновае општвнб у Вииковцвма саДрах нвдустрвј0 

дрвета  у Зап>вбу. 

Гоеподвне Иннистре, 
Да    ui   Ban   јб   imanaro,   да   je   БрОДОКв    цм11'"^ 

oiiliima у Виниовцв^а дава 9 децомбра 19,'}1 TOIDB
0
* 

МуКОМ    Tin.ia   ОПОравум   C   тг.   Драх,   ппдуТ!11^"' 
дрна   na  Загреба,   no  коме дуговану   куиовпну 
дпп.    8,858.988  аа   купљево  шумско  добро   l'"1",^ 
пптица   пма  ваДОХОН   паатпти  najiairnnjc до   I   маР, 
о. r. n то дпп. 3,224,000 у   готовои a оотатак од Д' 
5,634.088  у   \|ia< Toiuiiin. . 

Дв   m    иам  je  иаЈдааа"  поапато.  да  je  onaj  '   ^ 
рааум КрадБввока бааока управа у Загрсбу, • 
]едкаа надложна ваша инстанцпја (.'Јакои o "■"'.'.ј^ 
упраип од 7 \l 1920 год.  § 38 тач.   15) уважУЈУв 
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Дезолатне прилике на дрвеној нијаци и конставтно 
падаЈБе цпјене храстовине ријешењем својим од 
■'"  децембра  1931   Бр.  98.365  коначио  одобрпла ? 

Кад ј<' тај сџоравум тако no једној вишој ин- 
гаавцији коначно одоорен, n кад je Бродска Имовна 
Опћина у Винковцииа с правом мислила, да je 
Један пут за увек ово тошко иитап.е ликвпдирала. 
Да ли се, Господине Мивиотре, спјећате, да сте 
једног дана ири 1 марта о. г. нашдв у свом џвпу 
оловком написану цедул^пцу, којц сумЈЊичи помо- 
"ути споразум као штетан no Бродску и.мовну 
опћину ? 

Спгурно се, Господвне Мипнстре, спјсИште. да 
вам je долазио г. Вучетпк Сава, иачелннк оде- 
•teiba за прпватне n воиуналне шуне, коме бп ова 
ствар једпно могла пастп у обпчајну надлежност, 
^ад би ви уопће пили надлежнп у овој сгвари pe- 
Шапати, да вас je упозорпо, да овај споразум аије 
штетан no Бродску имовну опћнну, да joj je су- 
више користан a да га ne треба кварнтв, a.m да je 
1Шак ono пскључеп пз овог падлежног Јфедоваи.а. 
11 Да јо овој стварп уредовао г. Маркић Михоип,!,, 
В&Чвлник оделЈења за експлоатацпјУ) Ч1,ја то mije 
Уотав никаква редовна компетендпја. 

Млкар да пам je до данас остало пепознато, 
ко ^вам je ту оловком иа.шиапу цедуљицу na овако 
Необичап пачпн доставио, вп сто, Господиис M mm 
Vupe, неиопитујући оредходно оаиу отвар бва вкахвог 
0бавијвштвн>а одмах протуваковито u вввадлежно 
обуставилп пзвршел.с споразума п акт овог иред 
Цвта повуклп у Banif Миниотаротво. 

Кад сте тако протузакоипто u нвнадлвжно 
Ооуставп.111 иавршење оравоонажне n дефинитивне 
в*ГОдвЈ n Бродску пмоииу опћину дпшмп у onac- 
""•т да I иарта о. г. будв o успјехом суду тужена 
11 ва самиш оудским таксама пиатити дин. 2Г>п.00() 
•рошкова, да ли вам je аовнато, да ое aiKT ове чи- 
^ве отвари нашао наједанпут у фијоцв р. Фрноввћа 
•»вицв, шофа вашег кабинега, крјн вијв вихажав 
Рвферевт за комуналне и ориватна шуме, a.m je 
^равдруживи друг г. Маркића Миховиља, начед- 
'""^1 аа експлоата£(ију .' 

Док je тај фаиовнв акт лежао варобљев и ae- 
рвшаван у фвјоцв г. Фрховвћа Himni',  да лв saii 
J(i аоавато да je једвог дава д ао тт.   Драз   ивду 
'"''l'l'jn дрва у Загребу, р. Браув Шандор, трговац 
"а оурђевца п њевивом директору r. Г.ауму Co.iv 
ДООЛоВце  |ici;;in  ово:   ..БаШВ  CTBap'C   БрОДСКОМ    MMHI; 
""м опћином •■•mjii у Министаротву шум;! п рудвика 
ЛоШв)   али СМО  MM   iiiiTiiMim 08 P. Д|>  [ПибвНИКОМ  И 
Ml|i'-iii бм исходнтв одобрење, ако сте вољви датв 
Ст*воввте свотв". 

Како  <•(•   mi,   Господвне  Министре,   у   кавце 
■'^l'iijii u naii кавцеларијв налавитв увев у друштву 
'';  Фрковића   Ивицв,   биће   вам  ош^рво   повнато 
iU) јв тај   Р.   Враув   ШавДОр,  тјиппац  мз '1.1у|)1;(Ч1Ца. 
..    '>ит lic  иа.м дако зиато, да ji' raj i'- Враув 

|;|||Д|||> ммтиман пријатељ г. Фрковина Ивице, 
'"''I1'1 вашег кабинвта, и р. Мархића Миховвља, 
"^'"'■ппц;;! :,;i оксплоатацију вашег Министаротва, 
л'' s Веограду уввк аооећује r. Фркови1^а Ивицу, 
'"■'■ љвга одсода у стаау, и да ли   вам je осим тога 
^иато, д i r. фрковића Ииицу апровивира оа 
''■''"иом n спецерајском робом na овог дућана, да 

^1''1141   послове у  MiiiiiicT,'|ii'Tiiy nivM.i   u   рудаика, 
Ца р. фрковил liIIIIH;I к ii.rMv одлави v оурћввад 

9 госте? 

Да ли   вам je напокон,  Господиве  Мивистре, 
позиато, да je ово уцељпваље n пзпуђивање са 
страие г. Г)раупа Шандора открпо г. ипж. Шебе- 
TIIII Марво, тадашњп дпректор Дпрекције шума Б. 
и. о. у Вшшовпцма, n да јо за недељу дана после 
тога укавом од 11 марта о. г. био премештеп у Са- 
рајево ? 

AKO ва.м je, Госжодине Миипстре, све ово no- 
знато, како можете n да.ље држати у свом кабпнету 
nnTii.Miior пријатеља г. Брауиа Шапдора г. Фрко- 
liiilia Ивнцу, како се њвне можете n даље валаввтв 
у друштву пзван капцеларпје, те напокон како да 
niicTO питпмне прпјатеље г. r. Брауна Шандора и 
Фрковпћа Ивпцу у пптересу мпппстарске частп n 
угледа ставплп под Суд'.' « 

Молим вас, Господппе Миппстре, да пам на 
ову питерпелацпју пзволпте одговоритп у Народној 
скушп^ини. 

У Београду, дава 21 дмарта 1932 год. 
Народнп пославицв: 
Ловро Кшчксвпћу с. р. 
Стијепо Ваљавсц, с. р. 

Мптерпелација г. г. Ловра Кнсжевпћа n другова 
na Мппистра унутрашпЈИХ послова o раду градског 
мамс.пшка, градског подначелшша n ви]ећввка 
д-р  Новосела у Вшшовцима. 

Господине Мивистре, 
Гтт he Вам позиато, да се против пезакопитог 

n no град Вппковце сувпше штетног рада градског 
памс.итка Д-р Haje Шумановда, те градског под- 
вачелнвка и бавског вјећипка Д-р Мате Новосела 
дшма у Ввнковцима права бура пародпог огор- 
чоњи. 

Камо се то вародно огорчев>в кроз последње 
дввје роднне ввћ впше лута na равве пачипе једпо- 
луишп иавифастовало, na ипам mi вв вв веш прет- 
ходвкв ннсте ааохлв ва врпједпо протпв Д-р llajo 
Шуиавовца п Д-р Мате Новосвла поступатп, при- 
iii.i.cim смо због вмиконачкиЗЈ ipaliana, те вбОГ углода 
државвих вдаоти у вароду, х^ијеЛу ову опгар ивввјетв 
пред Народву окупвпиву и траиштв, де вам мо чл. 
68 Устава одвосво no § 72 скупштивоког Пословввка 
v  Народвој скушвтивв одговорите: 

1) Да .m нам je аоввато, да, градски вачелнвк 
у    ВинкОВЦИИа    Д-р    Maja    Шу.мамипац,  и   ррадски 
aojt&i umi;   Д-р   Мата   Новосол,   употребљавају 
cinije аоложаје ва личну корист своју п овојвх 
оријатвље ? 

2) Да .m   n.'M je гако поввато, да су сешо сво- 
јпм   ириј.гпм.и.м;!    Покрајцу   И   .Ma]irTiiliv   дапЗ!   све 
лиферације ва  Вивковачку  ррадоку  општиву',   ма 
кар Аа оу ова двојица ррадокв ваотупввцв, na оу 
udi   вбог  тога   оаиог  иокљу и   од  аооловања   o 
r])a;uito.M  iiiiiiiTiiiiii.M '.' 

3) Да .ni пам je иадалд;, Гооподиве Мвввстре, 
повнато, да je Д-р Паја Шумавовац <'а овојиМ арија* 
тељииа ррадоким ваотупницима Милојевгавм и lio- 
крајцем Претоеднвк, одвоово потоња двојица чла- 
iKiiiii ^праве Градоке штедиоавце у Вввковцића, 
■ч m да гу ибто тако и члавовв управе и Српокекре- 
дитне банке у Вивховцима, да воде Управу њевиве 
циглане и да ов^ циглу ва ррадску општиву на roj 
цигданв i.vnvjv .' 



280 XXXIII РЕДОВНИ СЛСТАНЛК — 31 МАРТА 1932. 

4) Да лн вам je, Господине Мшшстре, познато, 
да no §-у 125 Закона o пародним школама пма град- 
ски благајник нстодобпо да водп и агенде благај- 
пнка школског одбора и то зато, да се не 6u мор^до 
посебно   плаћатн   за   тај   uocao   које   друго   лице? 

5) Да ли вам je међутим, Господине Миниотре, 
познато, да су Д-р Ilaja Шумановац a Д-р Мато 
Новосел у супрот поменутог. закопског прописа 
иоставпли за благајпика школског одборпика Д-р 
Мату Новосела, градског подначелннка п банског 
вјећнпка уз награду од 6.000 дпнара, док je те 
агенде у истину u даље водио и води градскп бла- 
гајнвк  Домачиновић,  само  бесплатно ? 

6) Да ли вам je исто тако позиато, да je пспрва 
мјесни судац за град Винковце имао награду од 
9.000 п да je та награда баш на предлог Д-р Паје 
Шумановда мјесном суду, сенатору в Д-р права, 
била спнжена на дпнара 4.500 у врнјеме, када 
мјеснп суд бно надлежан  и  износе до дпп.   1000 ? 

7) Кад je Д-р Паја Шумаповац успео нз град- 
ске службе нзгурати мјесног судца п na то мјесто 
поставитп свога пријател.а, градског подначелпт^а 
Д-р Мату Новосела, да ли вам je позпато, да су 
ова двојица удесили, да je иаграда мјесног судца 
повишена опет на дпнара 9.000 у време, кад je 
надлежног мјесног суда сужеиа на износ до див. 
500 и кад су већ на свим странама осећала акутиа 
привредна криза n жпва иотреба да се јавни издади 
гмаше на мишшум ? 

8) Да лп вам je, Господиио Мшшстре, познато, 
да се градски подначелник Д-р Мата Новосел своме 
пријатељу п градском иачслпику Д-р Иаји Шума- 
новцу за услуго н синекуре, и ако ne »a свој, a оно 
ипак бар иа рачун градске општипо достојио одужио ? 

'.*) Да ли вам je наимо, Господпмо Миннотре, 
аовнато, да je супруга градског иачолпика Д-ра 
Haje Шумапонца, -- госпођа Марија Шумановац 
затражила од градске ошвтине у Винковцима на 
поклои градоко венљвште в да га je у иоти на ао 
i4i(Mi u добцла, јер je таивој хисторијској градсћој 
свдници првтседавао главозм сам њевив оупруг Д-р 
Ilaja   III.VMiUKiitau .' 

10) Да лн вам jr ното тако аоанато, да м Кра- 
љевоха баноха управа није ипан иогла оложити 
o оваквим na'imiuM арометав>а [радоке имовине, и 
да je тахав либвралитвт оулруга вачелвика ва рачун 
СВОЈе вачспткоит^', a иа терет г])пдс|сс импцтк-, 
одбала аа Д-p Пају Шушшовца чудаом иотиваци- 
јо.м, да тобоже грћдокв аачвлнии не коже вретсе 
дати градској оедввца, koja  решава o његовој су 
lipVI'll r 

11) Кад je тако Д-р Паја Шумавовац, градска 
вачелнив у Вивковцима беа своје кривње дошао > 
вемогућвоо! да оам танн аоклоне овојој оупр^аи 
на рачув градохе опшпше, да лл вам ј»>, Гооподвве 
Миввотре, поавато, да je [радскои начелвику и као 
врвјатељу и другу no олужбн уокочио у помов 
[радсхв  водвачелвав Д-р   Мата    Новосел,    молбу 
начелрикове оупруге i во изпоо иред  за.Прппутп 
градско за.ступстно,  onaj  пут on  заступству opet 
оедао,   п   ипчолипковој   супрузи   исходпо  босмлатио 
градоко  вемљаште,  ге даровавцу  ad  e*erneii)  dei 
memoriaro ? 

12) Ma да то више ne спада на ствар, да ли вам 
je ииак узгредио речено, Господине Министре, 
познато, да je начелникова супруга примивши ово 
впнковачко градско земљиште на поклон, продала 
га одмах геодети Велиши Рајчевићу из Винковаца 
за дин. 150 no 1 кв. хв. (Градска општшш у Впн- 
ковцпма то земљиште пије могла продатн геодети 
Велввш Рајчевићу, него га je морала поклопптп 
иачелниковој  супрузи да  га  она  прода.) 

13) Да ли вам je, Господине Мпнпстре, познато, 
да впнковачки градскп начелнпк Д-р Паја Шума- 
повац, који се тако брнне за свој град, за свог под- 
начелника, за своје пријатеље, и за своју супругу, 
ввје могао напокои im самог себе заборавнти, да 
je на име самог себе одредио за претседнпка Градске 
штедпонице, адвокатом Градске штедионпце, да je 
откаеввао 3ajivioBe грађанпма, сам себи пуномо^ије 
за утужнваље потписивао, мјениде утуживао, a 
KOJU пут и какав непотребии оутвв налог себи 
издао u сам га потппсао ? 

14) Да ли вам je тако познато, да je вппко- 
вачкв градски начелник пзгуравшп пз службе 
градског сенатора на предлог свога гшдначелпик3 

Д-])а Мате Иовосела добно за тобожље врше№е 
сенатске службе поврх своје начелничке плаће још 
и дин. 3.000, a да ппак сенатске агенде ne вршн 
он, него официјал Петричпћ, док градски начелннк 
готово кроз цпје.ш дав обавља код суда своје адво- 
катове послове ? 

15) Кад тако тај пожртвованн u несебичнн 
Југословен прима sa свој патриотски рад и у OBOJ 
велвкој кризи мјссечно укупио Дип. 7.000 (мвогО 
ввше аего вародвв оретотавввцн) да лв вам je. 
Гооподиве Мпиттро, иозпато, да je у прорачув 
ва ирошлу годину дао сву своју олаћу уврствти 
у ставку „Репреаевтацвја", да ме би вваче мора0 

млатитп државвв порез, a свомо граду памст, i<0Je 

терете овв оотадв градокв службевицв и овв '• 
ii.ijMan.MM  олаћама  no  Захову  морају  да  cBooe.i 

10) Да m вам je iianoKon, Гооподипе МипттЈИ'- 
поа&ато, да вваковачки [радскв начелвик путуЈ1' 
H;I ир. у Загреб na глашву спупштппу ..Младс .Ivi'0' 
r.iiMuijc" да i'i' та.мо длје бцЈттп за одборнпка тога 
лруштил,  a да гоме   младом Југословеву  фадо*8 

 твва  иора да  плати иутп рачув аа TO пу1'"' 
ван>о, јср и ако im na гамо иутоваљо na ..Вввковач 
вог гласвика" уввма аоврх овега тога још и |иЧ' 
ВЛатВу   иоиииарсиу   КВрТу? 

Vito   вам je, Господвне Миввстре, сво рво ||0' 
пиатп,  чпмс ci'  MovKDTe (шр.-шдатп, да  иа  тако ва* 
HUM   цјествма    и  таквои  од.шчним   1'раду дри<1|Т" 
jom  увЈем на  ирхонмм;! јанпс упрапс л.уде,  као ll^■r,' 
су Д-р Паја шуиановац " Д-р Мате НовосвЛ| т'' 
мапОКОН    шта    MIUMIITI'    подузсти,    да   сс ll.Il^•<ll!",1 

штетвом п оамовољвом раду у внтересу града mm- 
коваца  aeh једав  мут na  аут ота ге? 

\' Београду, две 29 марта,  1932 годвве. 

Народвв  вооданвци: Ловро  Квмвевић, <■• l'" 
Стјерав Ваљввец о. р., Д-р Ипан Дончаревнћ <   i' ' 
Д-р  IliiKoia  IliiKiili с.   p., Д-р Фрап.о  Ijivocp с  I' ' 
Д«р lino BoeroBEh c. p. 


