
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

НАРОДНЕ   СКУПШТИНЕ 
КРаЉЕВИНЕ југославије 

гОДИНА 1 БЕОГРАД 1932 ГОДИНЕ КЊИГА 4 

XXXVI РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

ДРЖАН 8 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО: 
ПРЕТСЕДНИК 

Д-рКОСТА КУМАНУДИ 
СЕКРЕТЛР 

АНТЕ КОВАЧ 

Рвсутни Г. Г. Мшшстри: Првтсвдавв Мшшст^ског савета и ЕЛшшстар иностравах послоиа Др. Марин- 
,()i4il, Hojiiciaii,  Министар соцкјадве  аоЈштнке и   народнор  вдравс«     11уц<м>   Лвап.    Мишктар  уну- 
•РвШаих  послова Др. CpniKiih Мнлаи, Мпиигтар  просввтв Др. IJojiiJi  (]. Драгутин,    Минастар   правде 
•^»Ki-mioimli     Гхм.пдар.   Мивиотар   шума   n   рудшжа     Др.    llliiOoiniK    Стапко.   Минпстар   саобраћаја 

"•'uiiiojcitnli Лазар,    Министар   11ољоириврвдв  Деиетровић Јурај.   Мвнистар гр^евина Прска Мнкола. 
""'"Tiip   војске  и Miijiiiajniui'.   армискн    ђенерал    ('.■idjanoimli   «1».   Драгомпр,   Министар  финанеијв 

Др. 'bopljnnili  Мп.шрад.   Министар фивичког   иа< niiTaiba Вврода Др.   lipa.i.cunli Jamrali. 
Почетак у 10,40 часова 

'■"i.u. 

0 Л Д 2 'Ai Л J : 

Upe двегаог рздж i      Чвтаав мпасваш аретходвог 
ка 

ИвтерпвдАПнја Др. Itapm Кожу&а вв Ивннстра 
^■"■'■'''Пј:! o |iiT\.llIi;iii.\   пеВВИЈв (Inrrnr.Miia ТОКВћа, "иипмч 
^ј1'1 и,.'i.,, цц,,,^,, , ,;1]miir у Бачкој Паданцв ■ Др. Ннмоле 
n,.'      " -ip.vroiia нм Мипистра упутрашњвз пос tose o рад; 

'"""••i Lpeea аагробачког иилана ХувЈака. 
и,,,,    :;      Захтев Мивистра  правдв o кадавању  вародши 

'•ИИ,,,.,   Суду 
.'      Отсус! ва вародша посланииа. 

Моабе и ж«,  ni iiiipD.ia. 
Pa ша .u.i.i 

сцог  ■l-",-"» |им: 
"i" 

IIcii 

1 — u им'|, Одбора ;i.i ороучаванл aai  
i o оуабајаљ]  скуповв жнвотнш  вамнршта. 

п IIM,|, 11 ии,|,.,  m iipo.v'iiinaii.c лаконоког прадлога 
''-ч!-'' ломопа и других објеката удружеља и устанопа 

■"'■'' иМититаЈм lim ;in фнанчко   пмпнпли.с   ВЕрОДа. 

^ПреЉсгдник Д-р   Коота   Куиаоудн:   Отварам 
родовни    оаотанам   Народна  окупштинв. 

vmaTii   ваПИОШШ   ii| i 16   овдницв. 
r,._(l||'''/"'"■'/'   VaTp   Ковач  чита вапхонш  врошЈпв 

I:,II
"I„T,. 

// ' "'■■■'inu. Д-р ECoon Kjmtn^jpi: Има пи ка 
na   вапвоних?   (Неш).   Примвдаба ввЦ.   "1"П"'Ти,. 

ј. ваписник   јв   npilMJbOli. 
r
:[ 1"'Ду СЈ   radiimi.'ii.a.   Ilaim IIITC II\  cac ivniaTii. 

1{/'''I"'"'il'   Vine   КоваЧ   ■ima:   I'.   Мптктар  гргО "li, 

'иц,. 

ИНДуотријв   ДООТаВЈВа   (а.мппттт   аа   ii.fiiv 
Чц^Л 'ода11 iniTiiplirii примерак Законв o промвту 

Пре&еедник Д»р   Коста   Куиаауди:   tlpmta   oe 
na   anaii.c.   llaitd.imc   чути   ■ШТврпвЛаЦЦЈе. 

СекреЛар Авте Ковач чптн: Г. д-р Маркс! Ко- 
a,y.i,, народни аосдаиик, упу^ујв интерпедацвју на 
i , Минвстра саобраћаја o регулиса&у авнваја Све 
тиславу Тоиићу, бившем шефу мелввничке станицо 
у   Бачкој   lla.iaiiun; 

Г.   Д-р   IliiKuia   llm.nli   u   ДруГОВИ,   народми   no- 

сланнцв, yiiyli\jy интврпвлацнЈу м l'. Мипистра 
унутрапшаих  аоолова  o  раду  аачелника Cpesa  ea- 
гребаЧКОГ   Г.    Mil.iana    \yajai;a.   (ВиДМ   TOROT   ИНТвр- 
аелација на |фају свднидв). 

II jinucilmn;   Д-р   КоСТв   I.\ мапх дм:   Овв   ke   СО 
иитврпвлацвјв упутитинадланошм Г. Г. Министркма. 
llaiiii.iiiTc чутп аахтспс аа  падапан.с IKIC. iaiiiii;a (^уду. 

СекреЛар Aure Ковач чита: Г. \1инио¥ар аравде 
rpanUI    "i; lamlicjl.c    аа    прпдуаа-ј!,«1    КрИВИЧНОГ    đO" 

ступка оротиву народног аооланива р. Милана 
('.Tt'iiaiinmilia аа дело n § Ml у веви оа s ''i.i отарог 
Крввичног вакона. 

Црв&седник Д-р Rocra ЕСЈгнавуДи: Овај вахтга 
Г.    Mmnii'Tpa   ораВДС   >II>TIIIIC   Св   Имунтттипм   од- 
бору.   Ивволите чутн  иввештаје Г.  Г.  Мштстара. 

СвкреЛар Дптс Ковач чита: Г. Миаистар шуиа 
и руднвка iiaiii'inT.ni.i дв he na интерпелацију ва- 
рпдимч    ШанВХВ   г.   г.     Iimpa    K'noaa-milia   м   дру 
uma о оворавуму Бродомв ииоввв општвле у Нпп- 
ковцвма оа д. д.  кДраз    индуотрвјом дрва j  За 
грвбу,    ОДГОВОрВТа    кад   иудс   cTain.f'iia    иа   дисннп 
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Г. Министар унутрашљих послова извештава 
да lie на ннтерпелацију г. г. Ловре Кнежевића и 
другова o раду градског наче.пшка и градског 
аодначелника у Випковцима одговорити <иш буде 
орикупио и средио податке o свима аиташима ив- 
noTiiM у интерпелацмјп. 

lipi тседнпк Д-Ј) Коста Кумаиудп: Овн Св нв- 
вештајп примају na зпаи.е. НввоЈште чутп отсуства 
народних пооланика. 1 

Секретар Анте Ковач чита: Г, БранКО Дрљача, 
народнв пооланик, иоли да му со одобрв боловање 
од 1 aiipn.ia до 15 иаја т. г. ради дечеша; Јоакии 
Куњашић, народни посдашш, иоли за 15 дана 
отсуства радп хитпих доиаћиз иослова почев од 
10 апрпла т. г.; Нпкола Марковић, народнв поода- 
miK, молп за 10 дана отсуства радихитвих дом^вх 
послова почев од 29 марта т. r.; Д-р Ранко Њамцуд, 
вароднв пооданшс, иоли ва 14 дана боловав>а no- 
чев од 30 иарта т. г. радв лечења; Кардо Гајшек, 
пародип поолашт, молв ва 14 дана отсуства радм 
хитнпх дом^шх поодова; Д-р Адбарт Крамер, 
Мипмстар трговиие и вндустрвје u вародша пос te 
HUK, моли за месец дана боловања почев од 1 априла 
т. г. радв лочои.а; Јово JoBauoKiili, народнв аоола 
ник, молв ва отсуство од l^ априла до 25 маја ради 
лечења. 

Прешеевник Д-р Вовта Ку.мануди: Одобравц ли 
Народпа окушптана тражша отсуства и боловаи.а ? 
(Одобрава). Објављујш да оу TpastoHa отсуства 
одобрвца> Прааавнмо ва дмгиии рвд. 11]>ва тачка 
двевнога реда je: Избо]) Одбора ва 11роучавав>е 
ваконоког вредлога o оу8бијав>у окулоће животних 
наиврннца. Поднета ј«1 оввга Једва кандвдатска 
листа< Ивводвте чум ову лиоту. 

Секре&ар Аитс Ковач:  Ha овој лиотв ореддо 
MtBHB   Оу   OBB   M.ianoim:    Хусгпн    Кадић,    Vpom    II. 
ll(\i"'.M;i>mil.,  Ввтомир Давндов^, Д-р Сава Радо 
nuli.   Mii.ivrim   .livmli.   Јурај   Дубохов^,   Владо 
Спахић, Јовав Миоирлић, Мдадев MiuiomeBidi, Д-р 
Мнлан Свкулић, С^евсш Ћирић, Д-р Нвгооии Жвв 
ковић. Miiiaii 'l'i. Miijnli, \аоав Торомановић, Ми- 
лош Драговић, Петар Марков^, Мидав Доброво 
.i.an, Д-ј> Мирко До ii. Стевав Шифтар, Вјекослав 
Спвндлер, Албин Коман. Замвници оу: MiiiM.o Ma 
iimli. Чедоиир ЗахарЛЈЂулагаДервшшЉ, Трипко 
iimiMiiml.. Ткхоихр Шсшковић, Д i' Марко Кожуљ, 
Недед>ко Праљак, 'BoKa'niroidij Д-р Милан Стојковнћ, 
д ]> Тоша Рајић, Д p м гадвв Лиоавац, Бранхо 
^врамовић,  Стјепав   Максимовић,   Риото   Кротано 
вив, Јефтимијв li mil.. Д рТомаФидаичевић, Јооил 
('.T.iviciii,,  д.р  Mniaii  Стишћ, Д-р Људваит Ауер, 
Anrdii    Хијдим.ак,   Airmii   КлииЦ. 

ПреЛеедник Д-р Roera Куманудн: Ову je лиоту 
потпноао дово&ш број народниз пооланика, и no 
ШТО   in'Ma   друге   листе,    iviucalio   (■•>   акламацчји.м. 
Питам Народп охушитнну   прима лн ову оредло 

■'Ki'iiv лноту? (Прима). Објављујем, да je примллна. 
Првлавиио оад ва другу гачку днвввогв рода: 

Ивбор Одбора ва ириуч.т.т.с вакбноко!' првдлога 
" аодввању доиова и друпа објеката удружвља и 
установа које ооадају у надленшоот миниотаротва 
ва фнвнчхо ii.irinnaii.r варода< [Тоднвта je овегв ]вдна 
кандидатоне листа. Ивволитв чути имвна кандидата. 

(ri.ptuinp Ain-,- Ковач: Члановв ва овој лиоти 
•у ова гоопода: Д-р Људввит Пивко, Ловро Пето 
'-'i1   Д p Отов  raspi ni.,  д p  Мп.ми  Мвтикош, 
Д i' Људввит   ^увр   Јовав   Д( ввноки,  Д p  . (pa 

гутии KoLTiih, Д-р Богдан Видови}!, Милан ГрУ' 
баиови}!, Владо Спахпћ, Д-р Марко Кожуљ, Д-р 
Ђуро Остојић, Чедомпр Захарић, Милинко MIMV' 
тивовић, Д-р Бранко Нпколпћ, Д-р Јеша Виднв, 
Душав VK'iniojiiiiomili. Гавро Милошевић, Милоја 
Сокић, Божидар Главички, Михаило Крстић, Д-р 
Матој lle]>iiii. A замепици оу: Ивап Прекоршек, 
Милап Мравље, Никола Соколовић, Милан Д0' 
opouuii, Д-р Стјепап Бачкћ, Мпта Димитријвв1Ш| 
Двмнтрије Бешироии^, Д-р Вранко Бараћ, Бошко 
.''ivi.Koitiili. Д-]) Вјекослав Милетић, Мустафа Мула- 
лић, A.mja Селмановвћ, Милорад Марковић, М'1' 
хавло Ђурић, Д-р Мирко Ивандекић, ДЈтиан По- 
iiomili. Љубовшр Бан>ац, Д-р Никола Квшељевда! 
Радосав Брушија, Д-р Богиђ Вукићввић. Мпрко 
Урошеви!"!, Анте  Ковач. 

Претседник Д-р Коста Куиануди: Ову je лиотЈ 
аотписао доволЈан број иародипх посланика, и по- 
што aeua сем н.е још које лнсте, гласаће се акла- 
иацвјом. Прииа пи На]>од11а скупштпна ову лпсту- 
(iijtiiMa). Објављујем да je предложена листа прв*' 
.I.CMU. 

Mo.iiiM гооподу члавове и једног и другог од- 
бора, да се данао у 3 оата no подне састану и кон- 
(■титутиу. 

OitiiM je даевнв ред вавршен. Предлажвм, Да 
даиати.у оадннцу вакључиио. Kao дневни ред 8а 

наредму седиицу арвкШкви: Утврђивање дневно!« 
реда. Прнма лл Народна скушптина овај днввв* 
ред.' (Ири.ма). 

Наредву оедницу вакавујен за сутра ао аоДв" 
v   4.30  чаоова,   a  давашв>у  седницу  вакључујв^" 

Седнвца у> вакључвна у 10.50 чаоова. 

ПРИЛОЗИ 
Интерпелација   д p   Марка   Кожуља,   иароди01 

аосланиха, ва Миниотра оаобраћаја. 

Ирстгсдппку Еародае скушигнве 
ВеогрвД 

ГбОПОДИНб   Ијм-гп-дничс. 

N   ОЦибвнвку вшвв Сватиолав TOMII1», бив- ""^ 
отаницв жо&вввичкв j   Бачкој   Паланци.   Исти У 
вре   ГОДВНу   дама   иослап   у   пепапју,   a.m   .i"  д   ofl 
вија још вршшо овоје авнвије, иако ииа вроко 
година  ri|,ri;Tiniiic службе.  За  иадржавак^е '■i,"J'- 

својиз! обитаља распродао je cunji' покућство " 
овоју вокретиу вмовину м сада je Спк\ икаиин^ ''"' 
1'тнна   im   iia,4]iavi;aiiaii.r. 

Да .m je Гооподиву  Министру cao6p^aja '•l 
mar   овај   случај   n   затто   mije   Јкчу.-тсапа   '"'"''^, 
иимтутим Томићу п када Гооподив Миниотар 
г. ni   TO   Да   умпми ,' 

Да .m je TKO аа овакву крупиу  гроижу "'Ј^,,, 
ворав и да ла Гооподин  Министар мислп кавн 
кривца.' 

7  aiipn.ia   1982   ГОД. 
Гч-т-рад. 

Народам носланИк> 
Д-р Napito i.on.v.i- ■ l1 
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Интерпелацпја Д-р  Николе Никића п другова, na- 
родипх иослииика, na .Мппистраунутрашп.ихпослова. 

Господине Министре, 
Повнато вам je, да су дужности среских начел- 

вака uo Закону o унутрашњој управп резимиран^ 
У императивној нормп, да срески вачвлници у OBU- 
KOM случају имају тако поступатп, како on у ipa* 
ђанству учврстилн повјерење у власти и дигли 
значај   државе и важност ЈБевпне управе. 

Да се многп срески начелници баш много ne 
обвнру на ове пропнсе, то нам je свима познато; 
али, да ли вам je, Господиие Министре, повнато 
Т0» Да се )bnx баш иајмаље обвпре срески начелнвв 
Једпог од најелптнпјих срезова у земљи, орескв 
"ачелиик Загребачког среза г. Милав  Хузјак ? 

Да лп вам je тако познато, да je срескп начвл- 
i[ln< У Загребу у брпзи да што боље учврсти народио 
iKiBJopejbe у своју власт, без икаквог доказа ва 
Kl,iii!iby) a im не проводе1и1 понуђенв доказ за ае- 
Јишост, пресудпо Ковачића Иавла из Јаворја бр. ,;. 
^акшевца Стјепана, Јакшевца Павла, KiuiiMiilia 
pelina мл., Јурпшу Ивана, Јанчвћа Драгутип;!. 
"врвара Ииколу, и Шантека Jocima, све ДОћаке 
113 ^рдовца, сваког ва 14 дана ватвора, з^ифаво само 
8ато, што нпсу врпшли своје бнрачко право, a да 
Ли вам je исто тако познато. ио ком je закопском 
•фопису паредчо помспутим ссљацима, да морају 
ОВосити трошак оривреиеног стациопирал.а жап- 
^рмвријске патроле у 1л)рдпвцу, и no ком je про- 
иисУ na јавној дражби у ту сврху Јакшевцу Павлу, 
Сељаку na Брдовца, продао у ово тешно доба, a кад 
06 '"'-li у Парламенту расиравл.а ЗвШШ <• заштити 
Ввм*орадникаЈ н.вгову поолвдв>; краву? 

Да .ni вам j<i падал.е, ГоопОДИНв Министрв, 
Е^ввато, да j<^ та no срескои вачвлнлку г. Милану 
^Уајаку у Врдовцу смјвштвва жандармвријока na- 
^'"■'н, место тобож№ег одржавав>а радв ||;i рачуи 
'",llx оељака олавила праве оргвје, na j*1 мко оод- 
рРедвик Mn.iaii Орвл, ооове гол пред ђецом, ee 

|јЧм,ч „ сол.ацима и.чесао. Л да ли вам je^ ГошОДИНв 
1'iuiiirTp,^ цовиато, да пв иоже у OBOJ векљндв 
'""'Tnjii гакав ваков, no коме овљаца хреба дв још 
Ј^ВИМВо    и   цритпим"   закоиу    ii;i,4l';i;aiiajy   КШВДар- 
■Ml'l'"j'i;,. оигур >нв органе, a да им онв ороваљу]] 
^*»а п вападају кћври, како je то радво мандар. 
'^"'•Ч1  Марко  МаришовЛ  у  Брдовцу? 

Да  m    na.M  je,   падаље,   Гисппдчие   Миниотре, 
ajnco   .Map 

m    вам  ji*, 
^нато, да г,. загроОачип cpccKH вачвпнии Вв бринв 

iUi" '■■ои. iia доличпу Јаииу ОИГурНОО!  И  уГЛОД ВЛв 
S у БРДовцУ| |"-1" да »У "У варочим ва орцу 
'"'""''■Kn оамоуправвн аоолови, од којих je ввке, 
/'"'"■'"i'v оно фиваноијоке  природе риЈвшио <> on 
-'""■»ма  Прдовец, Запр ni.  и  1;1>д())1ечко llpnropje, 
l]r'lu' и оигурније вего и јвдав ореоки иач.мпик 
"P^e њега ? 
h      Имцју!,,, ,,,,:;.,,,nnv п уиутрапш.ој упрали ста.  
,,''  >Л,У  iioGoji.niiui.e u"iil.n\   услола  аа iiaii]>t',4.ii; ceo 
;('v"x "'ii.niia, да лп  иннте,   ГоОПОДННв  МнТИЛрв,  Дв 
,"  'l"'(bii   ццчелпии   у   .'}аП)еГ)у   пепрестнпо   мучила 
"Pera  ■  ■ Ta, к;,,,,,  !,,• v,-  nel, јгданнуг рнјошпт«  потраЖИ- 

8aj 

џ 

ОД    дипара   .ЧОО.ООО   које   <\   упраие   oiil.inie 
„^"■"■'"MI, „ Брдовечко Пригорјв пидв o ваОЈ a 
д ^alienor ouliHiicKor памета opofBB тт. „Пром^а 
\Ui
:[-:   ТВ0])т1Ц,)   сухомесиатс   робе   у    Ллпрошпм. 

^e Ј" »отражиши!.« било у осталои правоснажно 
"■'.■"iiiiiM векретнивама ншгабупвоано? 
Kaico je тт    Прокеда   д. д<   mauni омју оввту 

дужност плаћаи.у onh. памета, a управне опћине 
Запрепшћ и Брдовечко llpnropje још светнје своје 
ораво овршиог убирања, и тешко било no вакопу 
оез платежа довестп у склад ове опречне и непри- 
јатељске пптересе, да лп вам je, Господнне Минпстре. 
иозпато. да се ппједан срескп пачелник у Загребу 
ii])iije г. Милана Хузјака није усудпо ово пптање 
опћинског намета na пнтервенцпје тт. „Промеса" 
д. д. рпјешитп друкчпје, него што je то no закону 
за све већ унапријед ријешепо ? 

Ani што нп једап срески начелнпк није смио, 
да .m вам je, Господпне Мшшстре, познато, да то 
садањп  загребачкп  срескп  пачелнпк  смпје ? 

Да лп вам je тако, Господине Миннстре, no- 
знато, да je загребачки среоки начелшш дао сазвати 
опћинска заступства управпих onhuna Запрешпћ и 
Брдовечко Пригорје, да je тпм сједпицама лично 
прпсуствовао, n да je na тпм сједппцама na запре- 
паштел.е свију опКпиара створеп закључак, no коме 
се отпнсује тт. „Промесп"" д. д., Дужни и питабули- 
оани опћппски намет у пзпосу од око днн. 220.000 
док само остатак од дпн. 80.000 има тт. „Промеса" 
д. д., oiiliiiiiaMa да платп, a да загребачки срескп 
пачс.итк nuje. овај штстпп закључак no својој 
(•лужбепој дужноств ооуставио n цијелу ствар прп- 
јавпо Краљевској бапској управп ? (§ 4о Закона o 
уређол.у oeoORBZ oniiinia). 

Како je ва овај начив аоиенутв штетни aa- 
к.|.учак постао одмах оравоснажан, да ли вам je, 
Господппе Мнниотре, аовнато, тко je у тој стварп 
овако успјешно одинт^рввниоао, и да ли вам je 
позпато, дајбТО био шурјак г. .Mu.iana Хузјака, 
:)ar]M'Ga4K(ii' ореоког вачелншса? 

Кад je тако загребачки срески пачелпик згодно 
лшсвиднрао тешко пптап.е тт. „Промеса"" д. д., 
да лп вам je, Гооподине Мннистре, позиато, да се 
Taboljt']) jami.ia т. Maju}' и друг пз Савског Марофа, 
која lični imj(^ sreda да буде можда запостављена.' 

Да.ш вам je, данле, Госиодппе Мттстре, 
ип.чиати, да ј(! ма ii'Tii ОПробанв иачин В onoj фнрмп 
оннжвв (Miliiiiiri.n вашт од дин. 60.000 ва дин. 
20.000 a да оу нвкв опћвнокв ваотупннцв бвиш са 
оједнице иотјерани, a оним покорнима, да je пред 
вагребачким срвокии вачвлником no довЈипеном 
imr.iv воплаћев ввноо од дин. 2.000 вашдачу у 
гоотиона Јанчић у Брдоввчком Прш^рју, да ое 
тамо im.Ki до ворв, дов je гооподин вахребачкв оре- 
окв вачелввв данврао оа вадовољним Мајерои a 
друтом  у творавцв у Новом Марофу? 

Да "m BBU je, вапохон, Гооподине Миниотре, 
вовнато, да овај вагрвбачка орескв вачелнвв ваје 
вшсаздв iiunaj.inja у аферама, да je би<) ЈПцешав 
у афер^  тфошпичкг апедионице, и да je aeh je 
даппутми   Дрлчаииом    савјсту   6ИО   ДИОЦИШиШОКИМ 
ореоудом отпупиен лз државве олужбе? 

AKII  «ам je, Гооподнве Мнвиотрв, ове ово по- 
ииато, вако сс можете ОПравДВТВ, да у оваквом 
дикипм li Краљовском гроду, као што je Загреб, 
држите старешллом cjiccitor лачелства и претстав- 
ллком   ј^ладе   оваквог   глуичГмчпша,   иао   штО je   то 
г, Mn.iaii Хувјав.' 

Iia ову иитерпелацију молпмо да ИВВОЛВТе 0Д- 
innopiiru у   НароД&ОЈ с.нупштллп. 

N   Београду, дава 8 апрвла 1932 год. 
д-р iiiiKo.iu iiiiKnii с. ]>., ОтЈешш Ваљавец o. р.| 

Ловро Каевеваћ o. p.', Д-р Фраоо Гцубер о. р., 
Д-|)  llimii  .IttiPiniteimli  0.  p. 
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