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Почетак у 9,30 часова пре подне. 

(' A Д Г № \ Л: 

Upe дновногрсда: i.    - Читање ашшсаннапретходвог 
»станка. 

2.      Молбе ii жалбе иа варрда. 
:;.      Pasua акта, 

il(l|,    ''       Одговор Мивистра социјалае  политине в аарод- 
ч,.,  ?дРа1Јл>а  ца [штање  вародног аосланика Рад са Сара- 
,,„" ''' " м. mu i,iliiii';iii.\-  иивалидске  потпорв  у Ci у  ка- 
■врском. ■ li. 

Си     Двовни ред: i.    ■ ИзборОдбора вапроучавање аахон- 
ИлЈ предлога o спораајгму оџаучнии, школоквнв уиетвнч- 
i'i ' "чиним;! ii'.Mihv Крал>оввве Југославвје  a  Републаке 

'■'ке. 

Учаван 
4:iM 

Претрес ii  усвајан>в  ипимтаји Одббра ва иро- 
' закоаског предлога o оуабкјању скупоћв животнш 

врввца, 
,.(| '"иоцццци: Милош Драговић, Фврдо Шега, Мннистар 
IVr||

|;|4ii' политике м народвог адрављаГ. Иван Пуцвљ,Ми- 
■4IIII,'I" ^^'oJenHh, Мвлвнко Мвлутиноввћ,   Ввтоиир Дави- 'mil, 
e»ap 

11 '.vinuli; Мвнистра  трговиве  и индустријв, шши- 
^ољопривра (в Јурај . [еивтровАћ, 

■:-      Интерпелацијв  ВлаД1ширагШвљвговвћа  и дру- 
oingg'0 Министра увутрашљих  дела o .(nraliaiv у свлу Ио- 

'"U' 

ВВЦИМ( 

^ххјх' 

саотавак   Народне   окзшштине. 
BftnHCHH« оретходвог оаотавка. 
*кр( Шар    Aii'i'c    Коввч    прочита 

редовног  оастанва. 

'реШседник Др. КоотаКЈ^анЈ^Дн: OTBapaMXL 
.'^""и   састанак   II,- дне llmiojinro 

cuiiiriim, 

Претседник Др. Коота Куиацуди: MAKI јш как- 
ии\ [фвмедаба на прочитаВ!) валионик? (Нема). При- 
иедаба ввка, ввјшоник je цримљен. 11])елаз11мо ца 
оаошитења. 

Секретар Анте Ковач арочита: Г. Миннстар 
трговвие n индустријв доотављв Народној скуп- 
iiiTnmi ва њвну архиву no један потврђев примерак 
Закона O CIMVIIMIM техничким и O ИФнСшШ занат- 
ским и жвноким стручним Јрштељоким школама. 

Претседник Др. Коета Кумввуди: Onaj се ив- 
ноштај прима na imaii.e. Изволпто чути молбђ :i 
жалбе. 

Секретар Аптс h'oi(a4 ирочнта: Др. Божидар 
lie])a;iiiii, шмипктер, молп да се преведе на Чиион- 
Ешчкиааконод 1923 године, Ђорђе Дубровић, моли 
ириииаи.с година сдужбе, Александар Л. Благоје- 
mili. Md.iii :t;i поичапу iiOMoli у пиду пацтта umi' 
пЈтапаи.а. СимО l'.  I loiKinnli. иОЛИ да му се ПОВрати 
одувето вемљвштв олв да се нсто испдати, Милева 
l'. Обрадовић, Mo.m ва сталну иесечну аомоћ, rpa- 
liami na Скадра       Крњачког жадв ce вбог опорево- 
ii;m.;i иа ПОВу , Дирокто])", АнДрНЈа РуДвЛић, ЖаЛИ Сб 
na Дирскднју шума n »мовиу оипггипу Кружевачку 
због преваре, Илија ДимитријенпК, молп да му ce 
омогу^и да може дично сарађввати sa унапређев>у 
оввларотва у namoj зем.1.11, грађанв свла [Птитара 
моле да ce одроди поиовиа комиснја за класирање 
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њиховог земљишта, Саво И. Радовић, моли за помоћ 
ма које врсте услед претрпелог пожара, Никола 
Мијатовић и др. моле да се ослододе од плаћања 
бановпнскетаксе на лозу „Хибрпде", Стјепаи Тркоња 
нз Драге, Шимуи Крајииа из Jocmi Дола, Марко 
(^впток из Стативе и Јура Туркаљ из Jocira Дола 
моле да mu се додели пнвалпдска потпора, Влајо 
Цесар, фотограф из Мостара моли да му се исплати 
иовац којп je дао пршшком уписпвања државног 
вајиа, Франц Прпјатељ, жалп се на поступке Kp. 
оанског стола у Загребу, Вељко Рујановпћ, и др. 
na Кривога Стона моле се да се продаја њиховог 
имања обуставн до коначног решеша-њиховог спора, 
Тодор С. Tamh моли за сталну месечну помоћ, Иве- 
шко Костић, и др. моли да им се врати на уживање 
одузето земљиште, Фраља Шекерпја, моли да му се 
понова поврати на уживаље одузсто земљиште, 
Јосиф Вукпћевић, жалп се због отпуштања из др- 
жавне службе и тражи да буде понова враћен у исту, 
Атанаепје Умрихин, молп прпзнаше годииа службе, 
Мваи Фудурпћ, моли да му се доделп пнвалидска 
потпора, Мплутпн СтефановпК молп да му се поврати 
одузета имовина или исплати, Стеван Радосавље- 
mili моли за сталну и месечиу помоћ, Мплаи Бано- 
вић молп за дејство да се његова жалба код Држав. Са- 
вета реши, Љубисав Видаковић, и др. моле за деј- 
ство да им се понова додели укинута инвалидска 
потпора, Јефта Манић, моли за нрпзпање права 
на личнп додатак на скупоћу, Савез ванатских ра- 
доиика Шибеник моли за дејство код творннце , Дал- 
масијрн" да примн патраг отиуштене раденпке, Пе- 
тар Плесковнћ мшш за новчапу помоК, Прибислав 
М. Зарић молн призиаи.е ратнпх година, Јулка С. 
Растоввћ, моли за пензију млп сталну месечну по- 
Moii, Коста Д. Вукићевић моли приаааке година 
сдужбе, Зада ХајдарОв^! моли за пенввју, Мплош 
Симић моли призиан.с година службв, ЕФефодна 
KibvuKiiiina м читаоипда у Ковреиу моли за НОВчану 
noMoli, Др. Драгољуб C Ђокив молп привнање 
година службе за напрсдоваи.о у иоизпју, Душан 
llnaiiomili   u   др.   ii:i  С.латмио  Op. ј^ш.алука   Жале  Св 
na постушсе Ђорђа Ђуридв учигоља, Аранка Сич 
Mom да буде првввд№в ив Х у \ 111 груду, Др. Ми> 
.i(i|i;i,C Дммптрпјспп!. МОЛИ ПрИВНаЊб ратппх годппа, 
Др,   Коста   .Мп\ајл(1ии1.   молм   прпзпапс   ратимх   ГО- 
дина, Ллпја Kaparali модв цришшљб пшаије или 
поврахак у службу, UITOHHJO Макар иоди да иу ce 
аривна право ва пвнвију, Кооара Ж. Ilcmul. иоли 
да joj ое додвци пвнвија, Инж. Лавар Марковић 
Mo.'m оривнање година службе ва пенвију, Светозар 
MuTiii. молп да му ce додвли укинута инвалидска 
потпора, Каоандра Цивџгоо моли ва сталну месечну 
аомоћ, Душан М. ПоиокиК моли да м\ ce дл \ I група 
n ввање профвсора, Павие Радић утатељ у авнбији 
na Сплита моли за нрпзпал.с падпоиалпог рада, 
('тапоиипди omiiTimc liaiia.hc n Пстровог Ct'ia МОЛв 
да ce њихова села поново арипоје среву Корвничком 
савоке бановшге, Мита Врдвљаи молв ва арквполе 
ратних година, Алоја Каршо иоли да ce ca пенвијом 
ореведе ва нОвн чиновничкв вакон, Гојко Догвнџии 
моли оривнање година опужбе ва пвквију, Удружвав 
paTHidt шталпда, Куршукклија, моли ва помоћ у 
новцу n.in аатури породвцама у рату нвгинули, 
VK'iiiiaii Митровић иоли ва аомоћ у људокој грани 
и вовцу, Јосив Каубергер, ita Загреба, мопи да му ce 
ивплате аеисплаћене принадлеи^ности. 

Прегпседник }{[>.  Кт-тл  [»умапудп:  Овв  иолбе 

п жалбе упутиће ce Одбору за молбе и жалбе. Изво- 
лите чути разна акта. 

Секретар Антр Ковач прочита: Општина тро- 
гиргка подносп претставке o укмдању трошариис 
на BUHO u ракпју и обуставп унинућа премије иа из- 
воз вина, Мпхајло II. Гардић, подносп претставку 
o изменп члана 337 Фпн. закона; Андрија Руделић 
пз Крижпца у име грађана Општние иванске захва- 
љује Народној скупштпни на њеном досадаљем раду; 
Удружење југосл. инж. u архитекта у Загребу под- 
носп своју претставкЈ^ o станбепом пптању, Општпна 
пречка подноси претставку o укидању трошаринв 
на вино п ракију; Српско пољопривредно друштво 
Београд, месна организација трговаца п пндустрп- 
јалаца Нова Градишка, Стојадин Стаменковпћ из 
Алексинца, Иван Грбановпћ пз Лпповца и грађани 
нз Крнло-Јесенице подносе претставке o закопским 
предлозима o заштити вемљораднвка и впсинп ка- 
мате; Иваи Грбановић u др. из Лнповца подносе 
претставку o општинсшга изборима; Др. Жнван В. 
Марковић подноси предлог o зпдан.у и градњп сре- 
скпх болница. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ова акта при- 
мају сс на знаи.е. Има реч Мииистар социјалне по- 
литике да одговори на питање иародпог посланика 
г. Раденка Сарачевпћа o неиспл^ивању инвалидске 
потпоре пивалпдпма и ипвалпдскпм породицама У 
Срезу качерском. 

Мшшстар социјалне полиг&ике Ивап 11уцеЛ': 
Господо посланици, псплата дуговаи.а ппвалиде 
врше ce уредно u редовио иа овај начпи: 

Месне фвнаноијске власти ивврше обрачун и 
проко фпнансијснпх дирекција поименичио достав- 
.вају те обрачуне подру^нош ми Миниотарству. И11 

основу тога, отсек Рачупонодстии гпчпцп списак CBH* 
цотраживања иввалвде нв ранијшс гошша, доставл»8 
Г. Мтпктру финаноцја, који у оагдаоности с ВладоМ 
и Главиом коптролом решава да ce ове m илатс 
извршс. Ha основу таквог решења издају ce налози 
ОД страие моје Фпиаиспјскпм дирекцијама уз 0-°' 
epakaj обрачуна оривнаница, да ивврше исллату« 
lipe но што парсдп мсплату <1>11нансијска дирекдијв 
све такве обрачуне - привнанице, доставља Месној 
коптроли na виву, uoTOM шаље поресиим управаМЧ 
n.in она бама вршн директно испла^у. 

C.iiii обрачунибдсвију финансијских дирекдијв^ 
су DUOM MmiiK тарстиу стигли до 2 фебруара 'i'-1':- 
ликвидирани су од соране овог Миристарства т. J' 
рвшења   ва   исдлату  донета   в   аадоаи  ва   испла^ 
пздатп. 

ll:i ивложеног видм ce да вастоја у овом МинИ" 
СТарСТВу    псма. 

Пптап.с вбог чвга ce внвадида na време не испл*' 
byje морам објаонити. 

, [т v\   уз])ока: 
1) дв инваЛидокн судови нису стигли на врв»№ 

na nn дапаг, да parile све инвалидскб предмете, а 

докле ce реШбње инвалидоко нв добије, ва гаквв 
инвалиде  "  вдвалидске аородиц^  и   гребује |М' 
КрвДИТ, 'п^ 06 п.п.ма  n  m' ii|>niii  цгплата; 

2) да рпштиноке и порбоке власти ив буди какви* 
равлога не spale благоврбмбно нсхшвте, иако je """ 
Министарство гввк бдаговиеибно отварало крвдв16' 
ivojn ое гасе, адо ce у дотлчној буџетокоЈ години > 
шплатс. 

Inijn je ОД ona два уарока да ре у Србву качср|,|;|0| 
ве ii|Miir иоплате инвалиде кввовнато ми je, али i1''1" 
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je тачно, да je Министарство издало налоге за исплату 
ДуговапЈа пнвалиде у току ове 3 године за суму пре- 
ко  200,000.000   динара. ' 

Подручно ми Мшшсгарство не водп контролнпк 
инвалпда — то воде Финансијске дпрекције, које су 
под Министарством фпиансија — те не може да одго- 
Bopii којнм иородицама и лпчиим ннвалидима нијс 
рсплаћена пнвалида у срезу Качерском. Молио бнх 
господина посланика, да ми поименично достави 
такве случајеве, да GIIX утврдио, којп je од поменутих 
Двају узрока случај што се ова исплата не вршп; и 
^ако бих на основу извиђања пздао потребно наре- 
ђење да се и овим инвалидима и пнвалидским по- 
Родицама   исплата   изврши. 

Претседник Др. Коета Куматуди: Има реч 
г- Сарачевпћ да' пзјави да лп je задовољап овим од- 
говором Г. Министра. 

Радеввр Сарачекић: Одговором Г. Мннистра 
соцпјалне иолитике задовољан сам у колико се тиче 
заостале, ранпје инвалиде. Али што се тиче редовне 
ИВвадиде, потребно je да се бар та редовна инвалп- 
Дчна исплаћује оипм породпцаме и личним инвали- 
Дима којима je та потпора досуђена, јер Срез качерски 
То je спромашан срев п у томе сиромашном срезу 
0ве годпие народ купује људску и сточпу храиу и 
врло je велика потреба да ои до те инвалидине дође. 
'lopecKe власти, у колико ми je познато, оие инва- 
■'"Дину исплаћују у толико у колико прпкупе др- 
■*'aBHiix ирпхода у томе облпку. Како су државии 
Чр^ходи у овој годшш мали, то пореске власти не 
Mo"',v да псплаћују ту пивалпдпну у потребној мери, 
'^ бнх молио Г. AlmiiiCTpa да се ставе довољип кре- 
Дптп na расположење да 'би ое инвадидине могле 
исплатити. 

Претседник Др. Kocrra К'умал'уд11: Ирелазпмо 
11:1 даовип ред. Ha диевиом je рвду взбор Одбора ва 
Проучавап.е законског предлога o споразуму o на- 
Учипм, школскпм и уметничним одпогима ввмеђу 
^P'i.i.cmmc .lyi'iic.;i;«Biije и Реиуб.пше 11ол.(1чО. Нод- 
нета je само једна каидпдатска .пк та. потписава од 
Доиол.иог броја  iiii]i(>,4iiiix   иоглалпка. 

СекретарАлте Ков&ч: Кандидатска пистагласи: 
';" i'o Пуотослемшек, Милав Дабровољац, Ми- 

■''^11 Ћуковић, Салих Бељић, Мцхаило Јефтвћ, 
оасиљ Гргић, Михајло Живанчевик, Мидан Сте- 
"ановп!., Д]). Тома Смиљавић. 

Заменици: Др. Стане Раде, Авте Ковач, Јрвав 
Јовановић, Јосип АнтуновЛ, Милаи Божић, Г1еро 
Рбааишевић, Војислав Тодоровић, 1аока ЋирА, 
Марко  Петровић. 

Претседник Д|>. Коста КуиаиуДи: Иошто je 
Ј^ДНа кандидатска лтта, гласа сс акламацијоц. При- 
i1'4 ли Народна скуџштина предложену листу Рд- 
°.0Ра? (Прима). Према томе огладаујвм да je OB^J 
УДбор изабран. Прелааимо на другу гачку дневног 
РЗДа; Првтрес извештаја Одб9ра за проучаван.е ва 
^аског предлога o вуабијвшу скупоће исивотдих 
aaM»piuiHa. Пма. \w<\ изшмтплац г. Милош Драговић: 
п кавитилаи Милош Драговцк прочита ивведатај 
'Дбора који гласи: 

Господине Првтседниде, 
Скупштински Одбор, комб je на оснрву § 63 За- 

)("||;| o пословном реду у Нч»одној 01фШ1тини упу- 
i"'" на проучавање  ввконски предаог o оу8бијвв.у 
^УПоћо   ЖИВОТНИХ   иамирпида   труДИО   Ов  Дв   ОВрШВ 
"""'["■mi Mv посао на врвмв, м je na овојим седница- 

ма од 8, 11 и 12 априла тек. годпне проучио поменути 
законски предлог, na je Одбору част упутити На- 
родној скупштпнп свој извештај са учињеним изме- 
нама n допунама у појодшшм параграфпма овога 
законског предлога: 

Код § 1 при крају текста додају се ове речи: 
„п   грађевни  матерпјал". 

Код § 5 у четвртом реду трећега с.-ава поред 
речп: , пословни трошковп" додати: , порези и 
прирези". 

Код § 8 у првоме реду код речп .продаје"" до- 
дају се ове речи: ,:робу домаћег порекла под видом 
робе страног порекла, или роби даје ма на који на- 
чин порекло којег она није или продаје". 

Код § 10 у другом реду првога става пзбацују 
се речи: ,:месно надлежне полндијске власти" п 
место тога стављају се ове речп: „месно надлежна 
опште управна власт првога степена'". 

Код § 18 у задњем реду другога става брпшу се 
речи  .односно обртној  власти". 

Код § 20 у другом реду првога става поред речп: 
„животних намирнвца" додају се ове речи: ,KOJII ое 
састоји од пет до петнаест лица". 

Код § 21 на крају другога става умеће се нова 
реченица, која гласи: „ОштеКено лице може од про- 
узроковача штете тражпти накнаду^ нсте судбенпм 
путем". Ha крају трећега става овога параграфа 
додају се такође у продужељу ове речи: „односно 
судија појединац Окружног суда, где срески судови 
још ne постоје." 

Све остале параграфе овога законског предлога 
Одбор je уовојио у целостн. Констатује се само,' 
да се je код § 2 у петом ставу поткрала грешка, na 
реч , од'" треба да гласи ..до"". Исто тако, код § 13 
уместо „3.000"требаставити ,2300". У § 14 код дру- 
гог става у првом реду реч .дасе" треба брисати 
u ставпти речи; „кад се". У § 15 у првом реду првога 
става брише се „§ 2", који je такође погрешно унешеи. 

Чаот ми je нетодобио известитп вас, Гооподине 
Претоеднвче, да je члаи Одбора г. Витоми]) Дађцдо- 
niih у претреоу § 22, којега je Одборска већииа усво- 
јпла, одвојпо овојв мпигл.ед.е TjiavKeiui, да се првм 
отав онога параграфа избади ii да му се даде нова 
редакција) која би глаоила: ,.<1)онд за исхрану сиро- 
тии.е o('iioiialieoe код „Принилеговане аграрие банке", 
a у исзи оа задшш ставом § 21 који гласи: „новчана 
кабна изриче се у корнсф фонда ва исхрану сиротив>в" 
г. Давидоввћ тражи, да се новац од убраних казни 
депоиује у пови фоид код Привилеговане urpapne 
баико, a ne у Beli nocTojeini фопд исти код Државие 
хшхотекарва  бајаике. 

Коначно чаот ми je ивввотитв   вас, Господине 
Претседниче, да je Одбор усвојпвшп горн>и   1закон- 
ски предлог, донео једиогласно следвћу резодуцију; 

„Одбор за проучлиип.с законског предлога o 
(•у^бпјању скупоће животцил намирница сагласан 
je у томе, да je неопходно потребно, да со истовре- 
иено p<'iim и стамбено питање, иошто je илуворно 
допатап;!' вакона ва сузбијање окућоће без снижа- 
наи.а   кирије,    која   својом    висинбм   проузрокује 
CKJ'JKlli.V". 

Одбор je одредио за свога известиоца г. Милоша 
ДрапжиКа, пародног^пог.ктпка. 

Извештавају!)!!    вае   o   продљем,   молимо    вас. 



.\l, РЕД0ВШ1 CACTAHAK — IS АПР11ЛА 1932. 

Господпне Претседниче, да пзволмте л овом приликом 
прпмитп   уверење   нашег   нарочитог   поштовања. 
Београд, 12 априла 1932 год. Претседнпк Одбора, 

Секретар, Др. Вјекослав Спиндлер, 
Витоиир Давидовић, с.р. с. р. 

Члагови: 
Стјепав   Шифтар,   с.р.,   Младеи   Милошовић,   ( .р- 
Урош  Недрљковић,  с.р.,   Коман  Албин,  с.р.,   Др. 
Мирко Дошен, с.р., Милош Драговнћ, с.р., Милан 

Добровољац, с.р. 

Господо посланици, внди се добра намера Кра- 
љевске владе да се колнко толико ублаже последпце 
ове привредне кризе, и овај закон je једаи покушој 
ове врсте. Господо, колнка je разлика између онога 
што произвођач изиосп на ппјацу и онога што потро- 
шач купује на пијаци. Докле наш сељак с једне 
стране продаје no баснословпо ниским цонама све 
што on пропзводи, дотле на другој страни купује 
no баспословпо скушш ценама ono што му треба. 
Шта то значп ? Значп, да се код nac зацарпла шпеку- 
дација ne само са пампрппцама, пего н са свима опи.м 
uiTo се на пијацу ивноси. Стога и овај закоп можемо 
поздравмти са једном хвалом да се таква шпекула- 
ција у будуће епречп; a нарочпто оштрим мерама 
како je у закопу предвиђепо. Алп, господо, поред 
свега тога одбор узнма na себе једно делпкатпо пи- 
таи.е, a то je питаи.е висине кирије na стапове a ло- 
кале. To jo ono што nam свет давп n у првом ])еду 
проузрокује кризу, бар у велпкпм варошпма. Јер 
докле пеко пла15а кирпју за свој локал no 16 a 20.000 
дппара, дотле on не може даватп евоју робу јефтшшје 
јер треба да покрије гве режијеке трошкове. Али, 
господо, морам одмах изјавпти да je Г. Мппштар 
одбио да примп једпу такву примедбу одборску с 
тога разлога што o томе пема нпкакве оагласности 
од стране КраЛ)евеке владе. Ja мпслим, господо, 
да je одбор био потпупо у праву кад je na крају свога 
вавршнога посла донео једвгу овакву револуцију: 
„Одбор за проучаваи.е вакОНОКОГ предлога o сувби- 
јаљу скупоће животпп.ч намирница сагласан je > 
томе, да je пеопходпо потрсбпо, да се истоврвмвно 
peuin (тапбепо пигац.с, пошто je плузорно доиатаи.с 
закопа за сузГшјаи.с окулоћв 068 сЈтжаваи.а кирије, 
која  својош   типиом   ироуврокује скупоћу." 

Ja ne зпам, гООПОДО, да лл je тачно, a ju миолим 
да niije, no вароти св прпча, да овај вакОђ ne може 
ji|ii)l.ii кроа Впаду C тога разлога, што оу иамт .Mii- 
imcipu кукевлаоници. Ja не вврујвм у TO. МиеЛим 
да je прека потреба да Министароки оавет овојои 
акцијом »nepe cu icnc овакиу (|:аму, којом га опту- 
жују неодговорни. Јер, господо, кад смо придиком 
доноше&а бумета оматрапи ва потрвбно да чинов- 
аицима отквнемо валогај зслеба, a нисмо их аитал!) 
да .m ii.M 0( таје бар мтт.мум за ж-цпот, дот.пе na ,4|>yi'()j 
страпи  d Tiui.i.aMo  KVIICU, lacmiK-c да   их   НвШШООрДНО 
жарају u цшканирају. Jepj овакако, чинОвнив који 
олаћа свој стан 800 до 1000 дииара, ве шоже битн ca- 
вестан; оамим тим je ов упућен ва корупцију, и o тога 
мислиш да би било првенстввно тотрвбно повести 
рачуна п томе да се дође до тога неопходвр потрвбког 
вакона. 

Пре&еедник Др, Коота Кумапудн: Рвч пма го- 
споДин Фердо Шетв. 

ФерДО   Шега:   ГдсвоДО   варОДИИ   тиланмцм,   ja 
бих ca велшш.м  веоаљем   [*ласовао ва  орАддожени 

закоп o сузбпјаљу скупоће кад у томе закопу ne бп 
постојао § 22 који гласп: „Фопд за псхрапу cnpoTinte 
постојп код Државпе хипотекарпе бапке у Београду-'" 

Господо, у овоме Дому често пута je наглаша- 
вана потреба да се државна управа децептралпзпра- 
Али када за то дође прилика да се та децептралн- 
задпја пзвршп, онда се то не чипп. Такав je na ири- 
мер случај овде, јер се овпм закопским предлогом 
предвпђа да овим фондом за помагаље сиротињВ 
ne управљају еамоуправна тела или баповппе nero Ми- 
нистарства. Господо, свпвелпкпградови, каопапри- 
мер град Загреб, a na noće градовп у којпма je седпште 
баповппа пмају пајвпше бриге за прехрану беднпх 
и пемоћнпх. Град Загреб, na пример, има у своме 
прорачуну: прво, скрб за децу Дипара 5,700.591 
друго, скрб за сиромашпо пучапетво 1,803.500 и 
треће, скрб за старце n пемоћне 1,533.400 динарај 
укуппо 8,507.851 дппар, док je у прошлој годинЈ 
прорачуп na ову сврху пзносно овега 7,948.326 
дипара. 

Господо, иемам овде тачпих података колиКО 
поред ове помоћп што je пздаје општина издајУ 
оиромашнима и беднима Загребачка добротвориа 
друштва алп могу pehu да та помоћ изпоси од npBf" 
лике 1,500.000 дппара годишње. Дакле, господо, 
свакп одраслп Загрепчанип даје за сиротињу од npi'' 
лпке 300 дипара годишље. Зогреб дакле прехрашуј6 

и облачп тисуће бедпих n пемоћппх na стога не бп 
било праведпо да се глобе које he се убнрати no овоме 
вакону употребе као што овај закоп предвиђа, i<a'1 

већ у самом Загрвбу пмамо преко 20.000 бедних " 
немоћиих којп ne зпају како he преживети следда? 
Дан. To су, господо, укратко разлози којп ме паводе 
да предложим да ее овај ^ 22 пзмепи тако да свотаМв 
добивении од предвпђеипх кавни управљају ј|0Ј(" 
дппа самоуправна тела, у првом 1)еду град Загроб, 
a у другом реду градови у којима je седшпте баво* 
mina. Молмм Господипа Мипистра ооцијалне поЛИ' 
тпке да овај мој предлог прпмп. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч M"' 
нистар   i ujuijaJine  полипше  г.   Пуцг.!,. 

Министар соиџјалне политике Ивам Пуце*' 
Господо народни пос!ланици, мв од 1922 године 
имамо lici. јвдан Закон o сувбијању скупоће, који ое 
током времвна покавао да није више добар. ОнДа 
кад je on донвоен било je сасвпм друго pacmuovKi'i1'1' 
na je стога тамо u предвиђев сасвим други постуВ8* 
око кажн>аван>а, око пробисивања, око поступа№а 
пт.д. Али од ОНОГа времвва ii])iuiiine су се измеку'"* 
n ми то морамо пматп у виду. Ja сам подпео Кра" 
љевској владл овај ваконски пројекат кији. np'1!'11' 
licu у одбору, пзлазп дапас п])ед иас п ja nar молнМ 
да pa оримите. Ja сматрам да je on добар, да одгов*' 
вара дапашп.пм приликама, na вам га стога и npeBO' 
ручујем да га оримите двако како вам ое предла*6. 

Ja оам пажљиво саслушао osei што мм je поводо* 
овога вакона ^ечено у Одбору, аа сам исто тако п** 
љиво Саолушао и ono mro je господин иввестил8« 
ивнео, na име да бп требало заједио ca onim ваКОВ" 
скпм предлогом d оувбијању скупоће донети и ■i':li;0 

anami   закои   o   кирпјама. 
Највише Се свот no варошима   жали на скуповЈ 

баш OKO иитаи.а Kupnja.  Длп, то пптаи.е je врЛО В*' 
машио,  твшно  п  обшшО.   Подручно ми  Миниота] 
стио наЈсавесније ia студира, аошто oe ту ne VO'K? 

водитирачунасамоокирајџијама, него трвба води' 
рачуђе n o кућевласшацоја, na не само толик0 



СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШКЕ 

в>ама, j ep то питање задире дубоко и у наше кредитно 
Пи ање. To je питање кредита, то je питање наших 
Новчанпх завода. Јер, ви и сами знате како су се 
неки кућевланици после рата много задужили да 
"И подиглп куће. Пптање дакле нпје тако једностав- 
но и треба га најсавесније простудирати. Одбор који 
]е проучавао овај законски предлог o том пптању 
Донео je ову резолуцију: 

„Одбор за проучавање законског предлога o 
рУзбијању скупоће животних намирница, сагласан 
^6 У томе, да je неопходно потребно, да се истовре- 
мено реши и станбено пптање, пошто je илузорно 
Донашање закопа за сузбија№е скупоће, без снижа- 
Baita кирнје, која својом висином проузрокује ску- 
ПоНу'. 

Госиодо, како сам рекао ja увиђам ту потребу 
и ja ћу ос старати да што пре задобијем за овако 
^воје гледиште и Краљевску владу, наравно ако ку- 
оевласници сами од себе не би осетили никакву по- 

^требу да o томе воде рачуна. Само, сад ми je тешко 
to вам дам прецизнију пзјаву. Ви знате да Господин 
Иретсетнмк владе борави на страни, a ja га засту- 
^м, али највпше у технпчким стварима, само у 
^варима које нису тако далекосежне, начелне при- 
Р0Де, па вам за сада на ову резолуцију ништа друго 
^ознтнвно одговорпти не могу. 

Што се тпче замерке господина пародног по- 
•'Лапика Шеге, морам да констатујем да су ове исте 
Цримедбе пале и у Одбору. И у Одбору су била нека 
Јрппљења да би требало тај фонд, због оие иаше старе, 
иознате осетљивости, — господпп колега Шега he дш 
Дозволитидакажемто, —даби требало да се тај Фонд 
УПотроои овако: Да се na подручју сваке бановпне 
Утроши онолика сума, колика je ua подручју дотичне 
Рваовине била и уплаћеиа. Али, господо, већина 
ј^Дбора била je мишљења да то не би било добро. 
^ ja иам усвојио мишљење већине. Јер, ако би било 

1адД ових тако малих, ситцих ствари, иеке осетљи- 
Вости, онда uc радимо у духу јединства и уједиЈБенза 
5iero и у omiM стварима покавујемо како се тешко 
ХЈвДињујемо, п колико je наша осетљивост велика. 
^oor тога сам усвојио мшпљеае већине и молии бш! 
ас Да n ии то гледиште усвојитв. C друге отране 

сТвар je у овоме: Ja сам казао и у Одбору, a немам 
Р*8лога да кријем иред вама да je разлог у овом 
8^0г Љубљане, Сарајсва, Сплита на?.д. Обично бива 
'['л je Министар социјалне политике и народног 
^авља аречанин и го или Словенац илн Хрват, 
а вч сви знате да ии сви смо људи п да имамд no иало 
11 љУДскс  маие,  na   тмчако волпм«  крај   изкогасмо 
•( ni, na се дешава да више тражимо за покрајину 
1|;i Koje смо дошли, иего за остале. Ja мислпм да са те 
"''I1''11!" неће бити никакве штете a молим вас да при- 
Ми,1'е овај зикопгки иредлог нако je од Одрора приМ" 
'J"1'1- да га umi пре донесете a бмогућите како би 
',',ч1' могли да спречимо влоулотребе b помогиемо где 
''' ttOMohu може. 

Господо, истина je да варошки трговац, прави 
^чатлцја не ради такво ствари вбог којих би тре- 
аЛо донети onaj закоп. 

]v    Ми внамо да има малих добрих и ваљаних тр- 
0,|;'Да аоред добрих и ваљвних занатлија. Нпамо 

-;' "MU ту неких ад хок трговаца и аанатлија којл 
■^"■■"чи.у ситуацију врло ХфИОтраоно злоупотреб- 
'MUi'.iy-  И   ми' зпамо да таквих злоупотреба нма и 
ia Јс баш за oitaivitr ствари onaj закои врло потребаи, 

и молим да га примите онако како je предложен. 
(Аплауз). 

Претседник Др. Коста Кумаруди: Завршен je 
претрес у начелу законског предлога. Прелазимо на 
глаеање. Гласаће се појединачно „за" и „против''. 
Молим г. секретара да прозива посланике. 

Секретар Милаи Мрављр прозива посланике 
да гласају и они су гласалн овако: 
Лврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевпћ Александар — за 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћнр — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — отсутан 
Анић Мића Др. — отсутан 
Антоппјевпћ Душан — отсутан 
Антуновић J осип — отсутан 
Аранђеловић Јоваи — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамовић Јордан — за 
Баљић Салпх — за 
Бањац Љубомнр — за 
Бараћ Бранко Др. — отсутан 
Барле Јанко — отсутан 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосип — отсутап 
БешировиН Димитрије Р. — за 
Богдановић Исо — за 
Божић Милан — за 
Борисављевић Страхиља — отсутан 
Брушија Радослав — за 
Будишии Стеван — за 
Буквпћ Алексаидар — за 
Буиовић Милаи — за 
Вал>авец Стјепан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљевић Стеван Др. — за 
ВеличковиИ Миладии — за 
Вољковић Вељко — за 
Видаковић   Витомир — ва 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић ЈЈогдаи Др. — за 
Војиновић   Јован В. — отсутаи 
Вошњав ]>oryMvm Др. — ва 
Вујвћ Димитрије В. — за 
Вукићеђић   Borah Др.      ва 
Гавранчиђ Отон Др. — за 
Ганриловић Ото —- за 
Гајшек Карло — отсутан 
Главичкп Божидар '— отсутап 
Гооподнетић Фрањо — отбутан 
Грајвћ ilepo — отсутаи 
Грба MiuioBan Др. — отсутан 
Грби!) Емилијап — за 
l'|il;iil.  Иаси.и,        за 
Грубаиовић Милап — за 
Грубер Фрап.о Др. — отсутан 
ДавидовиН BiiTOMiip — за 
Даии/omili  VK'iiBKo за 
Деметровиђ Јурај -   ва 
Дсрвишпћ Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријеви}! Хађп -Тодор — ва 
Добровић Милап С. — за 
Добровол.ад Miii.ni .1.       за 
Довезепски Јовап С, — за 
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Додић Александар-Така — за 
Дошен Мирко Др. — за 
Драговић Мплош П. — ва 
Дрљача Бранко — ва 
Дрмељ Алојзиј — :!а 
Дубоковић Јурај — ва 
Ђокпћ Ристо — за 
Ђорђевић Владпмпр — отсутан 
Ђурић Мпхаило — отсутан 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановпћ Мплан — за 
Жвванчевић Михаило — за 
Жпвковић Негоспм Др. — отсутан 
Жпвојиновц}! Душан М. — отсутаи 
Захарић Чедомир — за 
Зељковпћ Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекић — Ивковнћ Мирко Др. — за 
Иванишевпћ Петар — за 
Иванчевић Душан — отсутан 
Исаковић Мнлпвоје Ђ. — за 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велпзар Др. — отсутан 
Јевремовић Драгољуб Др. -- за 
Јевтић Животије — за 
JeBTiih Мплутпн Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић Радован -- отсутаи 
Јелић Милутип — 88 
Јеличпћ Божа Ц. — отсутан 
ЈеремпК Живојии — отсутаи 
JepeMiih Тоде Др. -    отсутап 
Јован Апдрија -- отсутан 
Јовановић Алексапдар — отсутаи 
JoBaiiOBuh Ђока — отсутан 
ЈовановиИ Јова — отсутои 
ЈовичиК Допросав — ва 
Кадлћ Хусеин — за 
Кајмаковић Омер — отсутаи 
Каламатијеви{1 Михаило Р. — за 
Кандић Јовнша К. — 88 
Kan-iili  Mn.iom —• за 
K'uliim(i;ii Стеван — за 
Кешељсип!.  Iliihojia Др. -     89 
К.птд Аатон       88 
UiicvKcmih .Чонро        (пчутап 
1\'IH'/K(MUIII Стјепо Др. -    88 
Ковач Аите JI).       ип 
Ковачоип!. Драгутин K'apJio - - отсу.аи 
Кожул. Марко Др. -    за 
Kojnh Драгутин Др.    - отсутаи 
Коман Албнн — за 
KocTiili Драгутии Др.     - за 
Костић Милорад .1. Др. -   за 
Краљевић Драгав Др. — отоутан 
К'рам('|) Алисрт Д1>.        отсутап 
Крафт Стеван Др.      отоутан 
Крејчи AiiTon -    ва 
KpCTanoBiili  Piu'TO -    ОТОутан 
Крстић Владимир       88 
Kpcmli  Милутии        88 
KpcTiili  Михаило 15.        ОТОутаВ 
Kpcnili CliiMo — sa 
Куамановпћ Лавар K     - отсутан 
Кујунџић Андриј8 К.  — отсутан 
Кујуиџи!. Богољуб К.    - отеутаи 

Кумануди Коста Др — (претседава) 
Кунтари}! Аите Др. — за 
Куњашпћ Јоахим — отсутан 
Куртови!! Војко — за 
KypTOBiiix Шукрија — за 
Лазаревпћ .Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — за 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
Леушпћ Ђуро Др. — за 
Лпсавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — отсутап 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — за 
Макар Дако — за 
Максимовић Божмдар — отсутан 
Макспмовић Стјепаи — за 
Малаичед Владо Др. — за 
MapiiHKOBiili Војислав Др. — отгутаи 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Мдркић <I)pajho — за 
MapKOBiiii Мплеико Др. — ва 
Марковић Мплорад li. — отсутап 
Марковнћ Никола — за 
Марковпћ Петар К. — за 
MacTpoBiih Анте Ф. — отсутаи 
Матнца Павао — за 
Матпћ Ђока Н. — отсутаи 
Мацековић Матија — за 
МашиН Марко — за 
Метикош Милак Др.:за 
Miijiih Мплаи Ђ. -- 88 
MiuieTiili Вјекослав Др. — отсутап 
МплетпК Владпслав — отсутаи 
Милошевић Гавро — за 
Милошеви!! Младен П. — за 
МплутииоипК  Mn.diiiKO P. -     88 
МилутпиовиК Милорад Ђ. - - отсутаи 
Мисирлић Јован Т. — за 
MiiTpoHiiii  Јоваи Р. — отсутаи 
МиЗДИЛОВИћ  Илпја   II. отсутап 
МихајлоипЈ! Светиелав Др. -    88 
Мохорић  Пваи -   88 
Мравље Мплан — за 
My.;ia.inili  Мустафа A. — за 
Пајдофс]! Мирко        отгутан 
Недефкрвић Урош П. -   за 
llmuil. Николв Др. -    отрутан 
lliiKiiii <1)(',4<II> Ai1-    ■ отоутан 
11 m4();i,ii,j<'nuli А|)апђел Д. -     ОТСутав 
lliiivii.iiiii Бранко Др.       отсутан 
llmiivdiuiii Тршхко — за 
llviili  ПстаЈ) Др.     - отсутам 
Ња.мдул   l'aiiKd  ^Ц). 88 
()u](a,4(»niiii   Алскги   Ј. ОТОутаи 
OcTOJnli ЂурО Др. 88 
Панлич АДОЈВИЈ 88 
Палочек Ивав Др.   — за 
Парабу^ски 'l.'(()|)l;(>       отсутап 
[Таравоо Шпиро Ф.       отоутав 
ПаХврНИВ  «l>])ail>(i 88 
llaT])ii()i'iili .!1>уба — отсутан 
Ih^iiili Матеј Др. — отоутан 
lli'pnli  Miuimioji1 'Ki.        отсутан 
licpiili lliniKo Др. — отоутан 
Перко  Драгутии   В. м 
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Петковнћ Милан — за 
|етовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — за 
Четровпћ Марко — за 
Пешић Милутин — за 
јивко Људевит Др. — за 
Јјнштелнћ Славко A. Др. — за 
^огачник Внктор — отсутан 
jlonoBiih Димитрпје Он. — отсутан 
јЈоповић Добровоје Гер. Др. — отсутан 
Цоповнћ Душан — отсутан 
јјоповић Јефтимије — отсутан 
IjonoBiih Коста Др. — отсутан 
jIonoBiih Милан В. — отсутан 
јоповић Милан Др. — за^ 
JIonoBiih Светислав Др. — за 
!|раљак Недељко — за 
јфека Ннкола — отеутан 
ЈЈРекоршек Иван — за 
•јринцпп Јово — за 
ЈфШа Шиме Др. — отоутаи 
''Устослемшек Расто — за 
Чуцел. Иван Ј. — за 
^нвојевић Лазар Љ. — отсутан 
^Дић Иван — отсутан 

^Довић Саво Др. - - за 
ЗДоњић Милан — отсутан 
^floiBiih Миљан - - отсутан 

£а uh Тоша Др. - - за 
ако Јанко Др. — отсутан 

р^е Стане Др. — за 
еселп Отмар — отсутан 

^0Рбахер Јулијан Др. -- за' 
aBiih Аранђел — отсутан 

-авић Сава В. — отсутаи 
^BKOBiiii Илија — отсутан 

Jf »то Гавро Др. - - за 
^Рачевић Раденко -- за 
^Улић Милан Др. — за 

ej4th Ј0ца м. - - отсутап 
р^Чиановић Алија - -sa 

»Miii, Милорад — отсутаи 
(;"

Л1('|Ч||, Александар М. -    sa 
^иљаип!, Тома Др. -- отсутан 

;0К||1. Мплојс М.       ва 
р°Коловић  Никола -- за 
^совић Вукашин       за 
P
UI

X"I. 1}ладо - за 
(:Ju,,i;wrep Вјекослав -    аа 
j,'1"11'!!!!, Вјокослав — отсутан 
рРц,^1|. Милан Др. — за 
^nU Јосип - за 
р*аЈковић Пикола -    ва 
^i.nl, Андра _ за 
(V111""111' Владимир Др. - 
рЈ^ојевић Драгомир 
^»ojoi.i.l, Милутин 
г' '^"loniii, Жпвојип 
(:.l"

liail"iiiil1   Мплпм 
(•'""'■""HI Миливој 
(; ""•'iK.iml, Милан  Р. 
г,г

1;'|,;|'|'н1и11 Игшат - 

SS м"-1 др- 
(,   'J^UHKMnil,   Miuio.ai. Дп. 
с;

о
о;;;;;..и1, M,,,.,,, I... д? 

Т1)еа("и,|,   I,■,„,,,, 

M. — отоутав 
- отсутан 
\|i.       ва 
ва 

88 
птсутан 

88 
отоутав 

((■ггутаи, 

за 
88 

Суботић Никола Др. — отсутан 
Тадић Глпгорнје Др. — за 
Теодоровић Војислав — за 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић Јакоо — за 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловпћ Мплан — за 
Торомановпћ Хасан — за 
Трбић Васплије — за 
Трбојевић Урош Др. — отсутаи 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — за 
Ћирнћ Ђорђе — за 
Тшрић Стеван — за 
Ћуковнћ Мплан — за 
Узуновић Никола — отсутан 
Урек Иван — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др, — за 
Физпр Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — отсутан 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светнслав В. — за 
Хрибар Нпкола — за 
Хрпстић Бора — за 
Цемовић Фплип — отсутан 
Церер Антон — отсутан 
Ципушевић   Методпје — за 
Чорбић Браико — отсутан 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомир — отсутан 
Шеатовик Ђуро Р. — отсутан 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгик М. — 
IlIchepoB Славко Др. — 
Шибеник Станко Др. — 
Шиљеговић Владпмир — 
Шпфтар Стеван — за 
Шпајдар Фраљо — за 
Шуменковив Илија Др. 
Шурмин Ђуро Др. — за 

Претседпик Др. Коста Кушшуди. Мзволите чути 
])езултат гласапЈа. Гласало je у начелу за овај за- 
конски радлог 187 народних посланпка, и сви су 
гласализа. Прелазимо иа претрес у појединостима. Ка- 
ко се нико од г.г. пародних посланика није лрнја- 
вио за реч, то ћемо одмах гласати. {Милутии СгЋа- 
liojc.iiulr. Молим за реч). Код кога се члана јављате 
зареч ?(71/м./г//тгш Стапојевић: Ja хоку да говорим 
у поједшшстима). Претрес у начелу je свршеи, a ви 
се изволите јавити за реч у појединостима, кад тај 
члан дође на ред. .Господа народни посланици који 
буду за прочитани члан седеће, a који су лротив, 
уотаћв. Изволите чути г. известиоца. 

П.тгаТн/./ац.ШплотЈУџпгтии мита иараграф 1 
ПО  извештају  одборском. 

Пјнтслдпик Д||. li'ocTii 1»умЈи1уди: Примали На- 
родна скупштииа § 1 како га je г. известилац npo- 
чптао .'(ПЈшма.јОбјавлЈујемда je § 1 примљвн. Мзво- 
вилте чути § 2. 

Ilim:cian.iau: МилоШ ДрагониК Ч11та§2 ло изве- 
штају одбора. 

за 
- за 
- отсутан 
- ва 

- отсутан 
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Лрегпседник Др. Коета ЕСукавудн: ИГма реч г. 
Мплутии  Станојевић  no (J 2. 

Милутнн Станојевнћ: Ова одредп;! § 2 ипјс била 
у i таро.м вакону. ^'m[lllтo цео овај нови закон носп 
карактер дадеко строжвјш uepa, нвго што je то 
до оада бидо, и садржи чак и uepe којв до оада 
уоиште иису биде сфактикованв. Тако овде виате 
предвпђене ценовнике пропноаве од стране оодиццј- 
ске властп. Ja питам да ли je уопшто могуће да те 
ценовнике прописују подицијокв нластп. To je, го- 
сподо, неподношљиво и штетно за иптересе трго- 
вине и ja лредлажем да сето гаврши у споравуму 
еа надлежнпм   орцвредшш коиорама« 

Претседник Др. h'ocru Куиа^удн: Прииадл lla- 
родна скушцтвва § 2 онако како je предложев и 
прочптан од стране г. нввестиоца? (Прииа). Објав- 
.1.ујом да je § 2 прпмл.еи. Ивводите чути § 3. 

lljeiciTiiLian: Muioin Драговић тата S 3. 
Претседник Др. Коста Кунануди: Прииа ли На- 

родна окулштака овако арочитани § 3? (Пршса). 
Оојављујем да je § 3 прииљен.   Иаводите чутн § 'i. 

Извгсгпилац:  Mn.iom  ДрвГОВИђ  чита § 4. 
///^гГ^р^нг/к Др. Коста Кумапудп: Прииа лв На- 

родна С1{ушитина авако протатанв § 4? (Прииа). 
Објав.1иујем да je !; i орвиљев. Иввопите чутв § 5. 

II.ии ciTinjau:  Милош Драгокнћ чита § 5. 
Ирстссдник Др, 1»(К'та Кума^уди: Прима ли Ha- 

родна  скушптина OBBIM ирочитанв >; 5.  (Прика). 
Објављујем да je § 5 аримљен. Пзволпте чути ^ о. 

ll.uircutuMiu:  МихоШ Драгонпћ чпта § li. 
ПретссдникЈХ]). ВоСТа Ку.ча' удп: Мрима IM Па- 

родна скупштипа овано ирочитапн § (i? (Првма). 
Објављујем да je § 6  врвмљен. Ивволвте чугв ^ 7. 

II.ui: стч.ти:   Mii.'ioiil  rl,|iai'oiiiili   чита  !; 7. 
Прстссдник 'f[\). КовТА КумапуДи: Ирмма .in lla- 

родиа скушотвна овако орочитанв § Г? (Прлма). 
ОбјавАујш да je ^ 7 првнљен.   Иаволвте чутв vi 8. 

II uurmiLuiu:   Mii.ioin   Драговнћ:    чпта   «ј  8, 
Претссдиик  Др,   luicra   1»умачуди:   Ирпма   m 

Иародиа окушптина овако орочлтанв § 8? (Првма). 
Оијаил.ујем ;ia jo !ј S прииљвН.  Ивволвте чутп   § 9, 

Иавесталаџ: Umom Драговнћ гата § 9. 
IIјк тггдннк Др. Коета Куиавудв: Има реч код 

>■ 9 r. Mii.ivTim Станојевић. 
MII.IJTIIII Отанојавкћ: Овај вараграф,  na како 

да се хпотроГт аравилно,опет иогу битв годихо вв* 
■ iiii;r вдоупотрвбв,  jep отв аовврид! читав ред гр 
говаца ■ OBBI аосрвдннка утицају јвдног   олужба 
иика,   јђДНОГ   пандура,   и   ВКО   Тв]    ДООТВВВ    M;I   ког 
угдедног грађашша ,i;i ce огоешио o auioa <i оувби- 
јам.у скупоће, твј иоже да буде ооуђев и орн тома 
ввмадругогаделрта. Питаиjaвао, да sa бивкоод 
вао арвотао да будв ооуђвв на овакву  једну  до( 
таву  и да нема лтмлта. 

П/х iTicriliaiK Др. Коота 1»ума11уди: Првиа ui 
Народва окупштива § 9 онако како j'v првДложвн 
ц прочптаи од отраве г. niiiiciTiiuuu.' (Прима). 06- 
јав&ујем ча je S 9   цршсљев.   Ивволите чуш ;? I". 

IIm (luti.utu:   Mii.ioin   Дра1'ови1|   чтл   §   10. 
II/н me timu;   Др.    Коста   КЈМануДИ:   ПрвМВ   ЛИ 

Народаа скупвтша овако ирочвгав § 10 ? (Првма)« 
Објав&ујвм да ja { 10 артиБви. Иаволатв  чутв 811- 

ll.ii:, riT/ii.nni:   Mii.ioin   J^paroniiti   чит;|   !j   II. 
Претоевник Jlfi, Umni Куиавудн: Код ^ II вна 

рвЧ   P.   Mii.iVTim   CiMiiojcmil..' 
Mii.ivTiiu Опшојегаћ! Овај jo параграф у веав 

(;а § J,  u no оиоме параграфу ако једав ОДужбвВШ! 

ошвтввскв довначв некога, дајепродао скупље рооу, 
n да нема цене ва робв, следују одмах тешке казвк 
a одмах ввврвше, веиа апелате. To су тако строге 
uepe, можда tiepe равве каквош вавредном зако^ 
у ванредипм ири.ппчама. Стављатецео трговачки евеЈ 
у тенсав аоложај. Hn аојв висте трговци, равмислитв 
o овоме o чему гдасате. Сматрао сам за дужвост да 
вас na то уповорвм, да ва ввдв да je бвло народвах 
аосданвка у Народпој окушптвнв, који су уиозо- 
равадв иа посаедвце овакве одредос. 

Прегиседник Др. КобТа Кумачуди: Има реч г- 
аввестилац. 

ILJGCCIUU.KIN ^ii.'iom Драговић: Молим вас .iciio, 
тачна je коистатација r. Станојевпћа да су ове од- 
редбе тешке. Али, господо. вато су и преко norpi блв, 
jep несавесна шпекулацпја лшра ce сувбијати хмтио 
и мало дракоаокц. Заго ве могу да прпмти при* 
метоу господвва Станојеввћа. 

Ujuтадник Др. коета Кукавуди: Првиа -111 

Народва скупштвна \ 11 како јепредложев ? (Прима)ч 
Иараграф II je примљев. Ивволлте чутв даље. 

II■uuviTm.nnj Милош Драговнћ чита § 12. 
Прешседник Др. Боота Кумавудв: Првма № 

Народва скушптвна ^ 12 вано je предложев .' (Првма^ 
!; 12 je iipii.M.i.cii. Ивводвте чутв Да&в. 

ILierciTiitjim   Mii.uim  Дра1Ч>Внћ:  чпти   §   13. 
Претссднт: Др. Коста Куиавудв: Прима "ј 

Скушпхнна >; 1! како je предпожев? (Првма). § '■' 
je прпмљен. Изволите чути даЛ>6. 

Извести.ипЈ, МИЛОШ  Драгоиић:  чита   i;   14. 
Прстсе.дник Др. RocTB Куианудв: [{рнма ли 

Иародиа скушптина § l'i .' (Првма). S 14 je пјшмљсп- 

Пзпо.ште чут даље. 
ll.n:. lunii.Kiu   КИЛОШ   ДрагоВИЈ!   чита   §   15. 
ЈЈрегпссдшис Др. Коота Кумавудв: 11рпма и1 

Народаа окушптина § 15? (Првиа). § 15 je примл>вв. 
Иаводите чута дал>е. 

il.ii.rriJiii.'au   ИиоШ   Драгоии!!   чптл   §   Iti. 
Прстседник Др. RocTfl l>'.\ маиуди: 11рима ^111 

li.i|m,iiia скушптта § 16? (Првиа). § Iti je ирмм i'1'"' 
Ивводвте чут даље. 

ll.ii.cnTin.iiiij  Mii.Hdli ДраЗКШИћ  чита  §   17. 
Пре&седник Др. Коста Куиакудв: Ирима ^" 

Пајјодпа окупштана § 17? (Прииа). § 17 je примљвв. 
Iliiiio.iiiTc   чути   да.М'. 

Иавестилаџ Mnom Дршгава]! шм § i's. 
Ијитгпјтп; Д|». L'ocia Куианудв: Прима e* 

Народва окушипша § 18? (Првма). § 18 je примл»вВ' 
Ивволвте чут дп.ие. 

Ишс&илац Mii.ioin Драаговнк шта § I!'. 
Цре&ееднаж Др. Roctra Бумарудв: Прима -1" 

Ihipo.iiin скупшпша I 19? (Прииа). >? 19 je првмљвв« 
Пзнолпто   чут   диј.о. 

ii.uin-iTiumu Мадош Драговнк чита § 20. 
Пре&седник Др.  RooTa  Ryiiai,yAB:   Код OBOW 

вараграфа јавво cse ва рвч господвл Милпико MB^J 
'llllioiinli 

Махивво   Мшутиновнћ:   Господо   народвн "'^ 
сланвци, g 20 гдаов: „При свакој општинској влао*" 
обравоваће ce иОдбор ва одрећива&е цена H<HBOTBIW 

налврнвца". Његова je дуншост да ковтролише 
љенице аомввуте у ставу 3 § 5 овог вакоиа; л'л "'', 
времопо, орена аотрабв, одређује  макеим  ц',"' 
асивотним вакцрницаиа, KUJO ha  надлокна по.шн11^ 
ока  влаот објав&ввати, као  цевовввк, no  комв 
иорају вродаватв аакврввце,   (вајскз^пљв) и № '' 
позпв влаотн Bpmn потрабно ввштачв&е. 



СТЕНОГРАФСКК БЕЛЕШКЕ 

Чланове овог одбора одређује општинска власг 
P редова: занатлијаЈ трговаца, индустрнјалаца и 
Потрошача'". 

Ja се не бих сложио са овим иа разлога тога, 
рто овде улазе само занатлије, трговцп, индустри- 
Јалцц ц остали потрошачи. Боље бп било да je овде 
0Дре1)ено колико да уђу земљорадника у тај одбор. 
(Jl куда he занатлпје, трговци п индустрпјалци моћи 
правилпо да дају цене земљораднпчким производпма 
кад они не знају какве муке земљораднпк поднесе 
Док то произведе. 

Ja бпх бпо за то, да се овде дода толико, да по- 
ловниа сељака уђе у тај одбор. (Један глас: Овај 
Закон за произвођача не важи!) Како да не важи? 
Они he одређпватп цене. (Министар Соиија.шнс По- 
литике ИванПуцељ: Сељаку je слободнопродаватп!) 
f"Me се, господо, обара цена наших производа. До- 
вдће онај, којп ће резати таксу производпма, које 
»ељак иродаје. Ja бпх бпо зато, да уђе бар половина 
сељака у тај одбор. 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Рвестилац. 

Известилаи Милош Драгоннћ:  Господо,  ово се 
^б односц на произвођаче, на сељаке, који су слободни' 
Да продају.  Уређпвање цене пма да сузбије неса- 
Ве('иу шпекулацију. 

Претседник Др. Коета Кумануди: Прима ли 
Народна скугаптина § 20 кало je предложен ? (Прима). 
s 20 примљен je. 

Иаволите чути § 21. 
11-tnrnTiu.iiiN Милош ДрШРОВИђ чита 
Претседник Др. Коста Кумотудв: Прима лв 

Н&родна скупштина § 21 .' (Прима). § 21 примљен je. 
Изволите чутп § 22. 
Il.un riTni.iau Мнлиш ДрагоииК чита § 22. 
Претседник Др. Коста Куиапуди! Има реч г. 

?Итомир  Давпдовп!«. 
Внтомир Давидовић: 1лосподо, код овога § 22, 

КоЛ првога става, jipe.iBiilia се: ,.*1)011д за иохрану 
^ротиње постоји код Држ. ХИпотекарне банке у 
звограду". Ja сам н у Одбору био за то, да се овај 
фонд установи код Ирив. Лграрие баике. Био сам 
^'o, што се сви фондови концентрвшу код Држ. 
Лвцотекарне банке, која делв кредвт иекључиио 
ie№oj класи, која живи у варотм, a Лграрна банка 
ДЗДи само кредит селу и привродцшцша на оеду. Да 
"" 4Mjt.i;i   miiih'   греЈитава и  да  бп  могла   помагати 
Рчвреду, трвба и њој да доделимо нвки фонд. Иај- 
""'"■iimje jo, да пуде onaj I|)OII,4, којп je у тесној вези 

',':| Вривредом,   a  то  je i| Д :>а лсхраиу сиротиае. 
;ni1 бих био за то, да се у првп став у § 22 ивменц', 

" Место речп ..Државт1 ХИиопм^арие оаике у Г>ео- 
дРаДу", да се стави: „Привидвговане аграрнв банке 

' r\-  у   Иеограду". 
.     Чрстгсдтп; Др. 1>оета ЕСуиаиуДЕ: Има рвч г. 
Шега, 

a § 21 

(,><'1>до   Шегв:   Госдодо,   оа   равлога,   које  оаш 
Ј"11 ре у главној расправи, цредлажам, да овим 
^вДом   управљају самоуправна  тсла  одвосно  ба- 
Чаш 

HOl, 

Иавес 
ирегиеедник Д|>. Коота Кумануда: Има реч 
тидац. 
ИзвасшилацЖшош  Драаговцћ:  Гослодо,   уоби 

}^Јваајепракса,дасвифондови поотојв код Дрвдвне 
() "I."l1,''i;a|  банке. Првма гоме да се сада одузпма 
ц""!   ФОНД   ОД   Држ.    ХШОТеиариг   баике   и   мредаје 
Равилегованој  аграрној банци, ошатрам да je не- 

потребно, те ову примедбу г. Давидовића не могу 
примити. 

Друго, да овим фондом рукују самоуправна тела, 
мислнм, да би било нецелисходно решење, јер ми, 
којп смо пз јужних крајева, нећемо се огрешити 
o Закон o сузбијању скупоће жпвотних намирница, 
a треба да осетимо a мп мало благодетп од ових 
казнп пз Београда. Ирема томе не могу овај предлог 
примпти. 

Претседиик Др. Коста Кумавуди: Прима ли 
Народна скупштина § 22 како je предложен ? (Прнма). 
Параграф 22 je примљеи. 

Изволите чути  § 23. 
Известилаи, Милош Драговић чита^23 no пред- 

логу одбора. 
Претседник Др. Коста Кумат?уди: Ирима ли 

Народна скушптина предложенн § 23. (Ирпма)? 
Оглашујем да je § 23 примљен. Изволпте чутн даље. 

Изввстилам, Милош Драговић 4iiTa§24 no пред- 
логу одбора. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Прима ли 
Народна скупштина предложени §24? (Прима). 
Оглашујем да je § 24 примљеп. Изволите чути даље. 

Известилаи Милош Драговић чита § 25 према 
предлогу одбора. 

Претседник Др. Коста Кумаиудн: Прима ли 
Народна скупштина прочптанн § 25 ? (Прнма). Огла- 
шујем  да  je  §  25  примљен.   Изволите  чути  даље. 

Известилаи Милош Драговић чпта§26 no пред- 
логу одбора. 

Прегасе.дник Др. Коста Кумануди: Прпма ли 
Иародпа скупштина прочптанп § 26? (Прима). Огла- 
шујем да je § 26 примљен, u тиме je овај законски 
предлог изгласан у поједииостима. Сад ћемо гла- 
сати у целинн. Гласвће се поједппачно зои прогпив. 
Молим г. секретара да пзврши прозпвку господе 
пародних посланпка. 

Секретар Милаи Мрављс прозпва пародне по- 
сланике, којп су гласалн овако: 

ABpaMOBiili Бранко — отсутан 
Ађић Анте — отсутан 
Аксентијевић Алексаидар - - отсутан 
Алексиђ  Коста — отеутаи 
\.;II.U(HU1I   lllahiip  — отсутан 
Aiilie.iiiiHOBiih  Гргур  Будислав  Др. отсутап 
Aiiiili   MiiKa Др.  — отсутап 
Антонијевиђ Душав — отсутан 
Аптуповп!)   Jormi      • отсутан 
ApaiilicvioBiili Јовап — отсутап 
Ауер Људевит Др. — ва 
Пабамопи!)   Јордап   — за 
ЈЈаљић Салих — за 
Нан.ац Љубомир — за 
БараК  Врапко Др. — отсутад 
Парле Јанно — отсутаи 
Батинић Јозо — отсутан 
Г)ачи11  Orjenan  Др.  — отсутап 
Бенко Jocnn — отсутан 
neimipoBiili  Димитријс  Р.  - - отсутаи 
Богдановиђ   Meo  — отеутаи 
Божи11 Милаи — за 
Kopiican.i,(Milili   С.трахии.а ОТСухаН 
Брушија Радослав — аа 
Г.удипит Стеван — за 
Буквић Александар — отоутан 
БуноииК   Мплаи  — за 
Ваљавсц  Стјепап   —  отсутаи 
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Варда Север — отсутан 
Васиљевнћ Стеван Др. — за 
Величковић  Миладин — отсутан 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомир — отсутан 
Видић Јеша Др. — за 
Впдовнћ   Богдан   Др.   —   na 
BojiiHOBiife   Јован   В.   —  отсутан 
Вошљак Богумил   Др. — за 
Вујић  Димитрије  В.   —  отсутан 
Вукпћевић   Богић   Др.   —  за 
Гавранчић Отон Др. — огсутан 
Гавриловић   Ото  —  отсутан 
Гајшек Карло — отсутан 
Главичкп Божидар  — отсутан 
Господнетпћ  Фрањо  —  отсутан 
Грајпћ Перо — отсутан 
Грба Милован Др.  — отсутаи 
Грбић   Емилијан  —  отсутан 
Грђић   Васиљ  —  за 
Грубановић  Милан  — отсутан 
Грубер Фрањо Др.  - - отсутан 
Давпдовић   Внтомир за 
Даниловић  Живко  — за 
Деметровпћ Јурај — отсутан 
Дервпшић Ђулага — отсутан 
Днмитријевмћ Мита — отсутан 
Димитријевић   Хаџи   Тодор   —  отсутан 
Добровпћ Мплан С. — отсутан 
Добровољац Милан Ј.  — за 
Довезенски Јоваи G. — за 
Додић Ллександар-Така  — отсутан 
Дошон  Мирко  Др.  — отсутан 
Драговнћ   Милош   II.   —  за 
Дрљача БранкО — отсутан 
Дрмел>  Ллојзиј  —  В8 
ДубоковнЈ!   Јурај   —  за 
'Бокић Рпсто — отсутан 
ЂорђевиК   Владимпр  —  отсутан 
Ђурић Михаило — отсутан 
Елеговић  Иво Др.  — ртоутан 
/KuBanoBiili  Милан  — отсутан 
Живанчевић Михајло — отсутаи 
Жпвковић  Негоспм Др.        отсутан 
Жнвојииови!!  Душап  М. отсутаи 
ЗахариК 11едомир — за 
Зељковић Бошко -— sa 
Земљић  Јакоб  — отсутан 
Иваидеип!)    IIHKOHIII.   Ммрко   Др- отсутан 
ИваптиевиК Петар       за 
Иванчов111>   Душан   —  отоутан 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутаи 
Исаковић Мито —   отсутаи 
JanKOBiili Велизар Др. -- отсутаи 
Јевремовић  Драгољуб Др.  —   86 
Јевтн)) Жцвотије    - отсутан 
JOBTIII.   Милутип   Дл. за 
.IcuTiiL   МвхајДО   I*.     - отсутан 
Јевтић  1'адовпи   -    бтсутан 
Јолић   Мвлутин   —  за 
Jejuradi Божа Ц.       отоутан 
JcpoMiili   VK'iiiiojim     -   отсутаи 
Јеремић Тоде Др.       отсутан 
Јовав   ЛндриЈа    —  отсутан 
ЈовашшпК Ллсксипдар       отсутаи 
.loBanoBnli Ђока      отсутав 
JoBaHOBuli   Јова отсутап 

Јовичић Добросав — за 
Кадић  Хусеин — за 
Кајмаковпћ   Омер   —  за 
Каламатијевић  Михапло  Р.  — за 
Каидић Јовиша К. — за 
KaTidi  Милош — за 
Каћански Стеван — отсутан 
Кешељевнћ Нпкола Др. - - за 
Клинц Антон — за 
Кнежевпћ  Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Др. — за 
Ковач  Анте  Љ.   —  за 
Ковачевић Драгутпн—Карло - - отсутап 
Кожуљ Марко Др. — за 
Kojiih  Драгутпн Др.  — отсутан 
Коман Албин — за 
Костић  Драгутин  Др.   —  за 
Костић Милорад Ј.  Др.  - - отсутан 
Краљевпћ Драган Др.  — отсутан 
Крамер  Алберт  Др.   —  отсутан 
Крафт Стевд.н  Др.  — отсутан 
Крејчп  Антон  — за 
Крстановић  Ристо  —  отсутан 

'Крстић   Владимир  —  за 
Крстпћ Милутин  — отсутан 
Крстић Михаило В. — отсутаи 
KpcTiih   Симо   —   за 
Кузмаиовп!!  Лазар   К.  — отсутаи 
Кујунџић   Аидрија   К.   —  за 
Кујунџпћ Богољуб  К. — отсутан 
Кумануди Коста Др. — (претседава) 
Кунтарић Анте Др. — ва 
Kvii.aiunh   Јоахим  —  отсутаи 
Куртовић   Војко отсутан 
Ky])TOBiih Шукрија    - за 
JlaaapoBiili   Миловап   М.      -  отсутаи 
JlaaapeBuii Тодор Др.        отоутан 
Лазаревић Теодосије К.        ва 
Лазаревић Фшпш С.  Др.        ва 
Леушић Ђуро Др. —  В8 
Лисавац  Младеи   Др. 8S 
Лоичаревић Иван Др.     - отоуан 
Лончар Стапко — отсутаи 
Лукиђ Жвван Др.       ва 
Макар Дако — ва 
ЖакОИМОВИћ ])0жида])        отсутам 
MaKciiMOBiili  Ojeiiair    ■    отсутии 
М.-маичсц   Владо  Др. ва 
MapmiKOBiili   !5()Ј11Слав  Д]).   отсутам 
Марјав Ђуро      отсутам 
Марјанац Сино       ва 
Mapiaili   фрањО отсутаи 
MapKonnli   MiuKMiKO  Др.   —   отсутан 
MapKOBiili   Мплорад  II.    -   за 
Маркови!)  Никола  -   отсутан 
Марковн!)   lli'ia])   K.   отсутан 
Mai'TpoBiili   .\iiTf   <I>.   отгутан 
MaTiiji,a   Паиао отсутап 
MaTnli Ђока  II.    - ва 
Мацековвћ Матија      отоутаи 
Manmli   iVlapno        за 
Mi'Tiih-diii Mn.iaii Др.      отоутан 
Mnjiili   МилаВ   Ђ. отсутаи 
МнлетиЈ!  Ијскос.чан Д]).        отгутам 
Mn.'ioTiili   Нладис.паи        омчутал 
MiuioniOBiili   Гавро ин 
MiuiomoBiili   Младоп   II. иа 
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Мидутиновић  Милинко  Р.  — отсутан 
Мплутиновпћ Мплорад Ђ.  — отсутан 
Мисирлић  Јован Т.  — за 
Митровић Јован Р.  — отсутан 
Михаиловић Илија П. — отсутан 
Михајловић Светислав Др. — отсутан 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан  —  за 
^улалић  Мустафа A.  — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић   Урош   П.   —  за 
Никић Никола Др. — отсутан 
HiiKiih Федор Др. — отсутан 
Нпкодијевпћ  Аранђел  Д.      -  отеутан 
Николић   Бранко   Др.   —  за 
HniiKOBiili Трппко — за 
Нуић Петар Др. — отсутан 
^амцул  Ранко Др.  — за 
Обрадовић Алекса Ј.  — отсутан 
Остојић  Ђуро  Др.      -  за 
Чавлич Алојзиј — отсутан 
Лалечек Иван Др.  — отсутан 
Иарабућски  Ђорђе  — за 
'lapanoc  Шпиро Ф. ■ - отоутан 
П^Херник  Фраљо  -     за 
Патрногић Љуба — отсутан 
Церић Матеј  Др.  — за 
Г1ерић  Миливоје  Ђ.  —  отсутаи 
Ilepuh Ниико Др. — отсутан 
|1ерко Драгутип В.  — за 
Петковић  Милан — отсутан 
Петовар  Ловро  — за 
jleTpiiMiiK Живко Др.  — за 
jleTpoBiih  Марко — отсутаи 
Пешић Милутин — за 
'""ко ЈБудевит Др.  ■- за 
Паштвлић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — отсутан 
jloiioniil,  Димитрије Он. — отсутаи 
[lorionnli ДоГфивоје Гер. Др. — отсутаи 
Иоћовић  Душан     - отсутан 
loiioHnli Јефтимије    - отоутав 
'ououiil,  Коста Др. — отсутан 
jouoniii, Мнлаи В. — отоутан 
јјоповп!, Милан Др. — отсутан 
{јоповић Светислав Др. - - отоутаа 
{јраљак Недељко - - отсутан 

1">ки Иикола -- отсутаи 
фекоршск Иван — отсутап 
'|"Ч|Ц1т Јово - - отсутан 
Puiu Шпме Др. — отсутан 

Пустослвмшек Расто - - за 
ЈЈУђељ Мваи Ј. — за 
ј^Довијевић Лазар Љ.       (гпупт 
*&Дић Иван       отсутан 
J/iAoBiil. Саво Д|>. '     ва 

J'H. 1ДОн.и1ј Mn.i.an - - за 
''i1'!' 'loma Др. — отсута 
ftKo Јанко Др.    - отсута 
№ Стане Др. 
^есели Отмар - 

ran 
отсутаи 
за 

^0рбахвр Јулијан Др. 
^Bitli А))а111;ел — отсутан 

^вић Сава В. — отсутан 
^"'KOHiil,   Илија  — отсутаи 
""iro Гдвро Др. — отсутаи 

3)1 

Сарачевић Раденко — отсутан 
Секулић Милан Др. — за 
Селић Јоца М. — отсутан 
Селмановић Алија — за 
Симић Милорад — отсутан 
Симовић Александар М. — отсутан 
Смиљанић  Тома Др.  — отсутан 
Сокић Милоје М.  — за 
Соколовић Никола — за 
Спасић  Вукашпн  — за 
Спахић  Владо — отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчпћ  Вјекослав — отсутан 
Сршкпћ Милан Др. — отсутан 
Стажић Јосип — за 
Стајковпћ  Никола — отсутан 
Станић Андра — отсутан 
СтанишиН  Владимир Др.  — за 
Станојевпћ Драгомир М. — отсутан 
Станојевић Мнлутин — отсутан 
Стевановић Живојин Ар. — отсутан , 
Стевановнћ Милан — отсутан 
Степанов Миливој  — отсутан 
Стевановић Милан Р. — отсутан 
Стефановпћ Игњат — отсутан 
Стијић Милан Др. — отсутан 
Стојадиновић Милосав Др. — отсутаи 
Стојковић Мплан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — отсутан 
Стрезовић  Крста — отсутан 
Суботнћ  Никола Др.  — за 
Тадић Глигорије Др. — за 
Теодоровић Војислав — отсутап 
Толић Игњат М. Др.  — за 
ToMiili  Јакоб — отсутан 
ToHuh Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомановић Хасан    - отсутан 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др.    - за 
Трифуновић ЈБубиша - - отсутан 
Тркуља Станко — за 
TpHKonnh Ставра К. — отсутаи 
Tiiipnli Ђорђе — за 
luipuli Стеваи — за 
ЋуковпК Мнлан — за 
Узуновић   Иикола  — отсутан 
Урек Иван  — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — отсутан 
Урукало Сергије — за 
Фидаичевић  Тома  Др.   —  за 
Физи})  Впктор  — отсутаи 
Фотирић Арса — отсутан 
ХајдинЈак Антои — за 
Ханжек  Лавослав  Др.  —  за 
Хасанбеговвћ Авдо Др. — за 
Хођера Светислад В.  — за 
Хрибар  Никола —   за 
\])iicTHh  Бора        за 
Цр.мовић Филип — за 
Церер Лптон — отсутам 
ЦипушевиК  Методчје — за 
Чорбић Брапко — отсутаи 
Чохаџпћ  Хазим — за 
IlIapKOBiili Тшсомир — отсутаи 
Шоатовић Ђуро Р.        отсутаи 
Шега  Фердо  — 'aa 
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Шелмић Драгић M. — за којнх je 155 гласало за, a један против. Према томе 
Шећеров Славко Др.  :— отсутаи je овај законски предлог примљен у целини већином 
Шибеник Станко Др.  — отсутаи гласова.   У  омислу  § 64  Устава  овај  he  законски 
Ilhi.-beroBiih   Владимир   —  за предлог бити упућен на даљи рад Сенату.  Прела- 
Шифтар  Стеван — за зимо на трећу тачку дневног реда:  Претрес  изве- 
Шпајдар Фрањо — за . штаја   Финансијског   одбора   o   увођеЈБу   у   ишвот 
Шу.менковпћ Илија Др. — отсутан међународног уговора п опоразума. Има реч   пзве- 
Шурмпи Хура Др. — за стилац  г.   КунтариК. 

/7^тсеакИ«Др КостаКуманудигИзволитечути Извеспшлац Др. Антс Куатарић чита извешта 
резултат гласања. Гласало je за оваЈ закоиски пред- ф11нансиј(.ког  одбора  који  гласи: 
лог у коначном гласању 156 народних посланика од 

ПРЕТСЕДНИКУ   НЛРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 

Част ми je у прилогу под ■/! доставпти „Предлог Закона o увођеи.у у живот међународних уго- 
вора  и  споразума"  с  молбом  да  се  исти  поднесе   Народиом   претставипштву  на  решеље. 

У исто време част нам je под '/'l доставитн Указ Његовог Велпчанства Краља од_ 9 ап- 
рпла 1932 године l.Bp. 10360-0, којпм смо овлашћенм да можемо Предлог овога Закона поднети На- 
родном претставништву   на решење. 

Иретседник Мииистарског Савета 
Минпстар пностраних послова, 
Др. В.  Марнпковмћ. с.  р- 

Заетупник Министра   трговпие и 
пндустрије 

Мпшктар   пољопрпвреде, 
Јурај Деметровић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДЛР    I 

110   ШЛОСТИ   БОЖЈОЈ   И   ВОЛјИ   НАРОДНОЈ 
КРАЉ   ЈУГОСЛАВИЈК 

Ha предлог Иашег Мипмстра пностраппх послова и Иашег заступнмка Миндотра трговинв " 
индустрије, Нашег Мтпитра пољОПривреде, a no оаслушању Иашег Мннистарског оавета, pciiiiiin 
СМО   ч  решавамо: 

ОвлашКује се Наш Мииистар ипостраиих послова a Иаш заступшж Министра трговине и ИН' 
лустрије, Наш Мтпитар 11ол.опривреде, да могу na осноиу члана 63 Устава Краљевине Југослави]* 
поднетп  Народном  Цретставншптву на решавање: 

Предлог закона  o увођвњу у VK-MHOT мђђународ^нх  уговора  и ох^оравума. 
Ilaui Мттсгај) иноотраних иослова п Ham вастушшк   Miiim(T|ia   трговине и   нндустрије,   Haffl 

Миниотар   ii().i.oiipiin])(>;i('   иска   изнрше   OBftj   Укав. 
У1ЕКСАНДАР, с  Р- 

[.Бр. 10360-0. 
9 априла 1932 године 

Београд 
Иретседипк Миипстарског савета, 
Мишкта])    инбстраних    иоглоиа, 

Др. В. Кариввовић, о. ]). 

Заступпик Миниотра трговинв и 
индуотрије, Миниотар  пољопривреде, 

Јура] Деиетровић, с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА     " 
o 

VHOT.MI.V У ЖИВОТ МКТ.УНЛРОДПИХ   УГОВОРА   li   СПОРАЗУМА 

§ I аоодова  и   Министра трговине и пндустрије своји 
Овдашћује ce  Министкрски оввбт   да  може  a рвшвв>вм увеоти у живот и одредити неодложну пР^ 

ар& одобрвња Народног првтставништва, кадаоа ва мвнууговора и споравума, оклопљених са c1"?^^, 
то укаже потреба на предлог Миниотра  ивљ&трапих држаВама у оврху рвгузтоаље приврвдивх   одв" 
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чз.међу nanio Краљевине п односннз веиаља. Овако 
Убедени у живот уговорп и шоразумн подпеће се 
истовремено Народном првтставништву на одо- 
бреље. 

НАРОДНЛ СКУПШТИНЛ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВПЈН 

Ч>11НАНСИЈСКИ ОДБОР 
Бр. 183 

12  вприла 1^32 годнне у Неограду 

§ 'i 
()нај Закоп ступа у жпвот кад га Краљ потпише, 

a обавевн; <иагудопија даномобнародовањау „Служ- 
бении новвнама". 

НАРОДНОЈ CKVIIIirillllM, 

Част иа.м je аоднетн взвештај o Закону o увођеи.у у живот међународвих уговора и споравуиа 
Цредложеног од Г. Претседника Министарског савета, Мииистра иноотранпх поолова и заступитча Мм- 
Вистра трговшп' и ипдупрпјс и Мпшктра пољопривреде. 

Финансијскв одбор проучпо je овај ввконски предлог и предлаже. да се овај прпмп у овој 
•^иливацији. 

Иредлог  закона  o  овлатКоп.у  ;ia  пеодло-живу   иримену   међународнпх   уговора   и  споразу.ма. 

§ 1 
V гмтму i rana 3 § 65 Устава овдашћује Св Мп- 

^Истарски савет, na може и upe одобрења Народног 
^рвтставништва    када ce за то укаже државна no- 
треба. na предлог Мвнистра   иностраних аосдова, 
Мин встра трговине и   индустриЈв   својпм   решси.гм 
"•4"',UITII неодложну примену уговора и споразуиа 
В&Кључених са стварнии држапама у сврјсу регу- 
""■■iii,a прнвредних односа пзмеђу наше Краље- 

11И11«' и односниз земаља a* лредложвних па обав- 
■'■''п.у  Иародном   претставништву. 

§ 'I 
Овај Заков ступа у живот кад га Кра& попшшб, 

'' обавезну  снагу  добива даном    обнародова&а  у 

Beoi рад 12 априла  1932. 

(leKpeTap, 
Др, 4чте 1>у||тарм1|. o. p 

.Службеним повинама" и престаје важптп I априла 
1933. 

Ове ививне учии.спо су иа разлога, што je Фи- 
iiaiicnjcKii одбо]) Иародпг скупштине желео, да до- 
веде у склад текст Закона са ставом I и '■'• чл, 65 
Устава. 

У § 2 учпњене су пзмене и огранпчен јо рок 
трајав>а овог Закоиа из разлога да ce тачно утврди 
рок трајап.а овлашћеи.а за неодложену прпмопу 
мвђународнш уговора и споразума n да ce не би 
охватило, да овлашћење за неодложну оримеву ие 
ђувародних уговора n (иоразума без претходног 
0Д0брев>а Иародиог претставништва ноје je потребно 
ПО ставу ! чл. 65 Устава има сталан карактер, нвго 
iipiiB])('M(4i  и ограиичеиог рока. 

За вввестиоца одређен je Др. Авте Кунтарцћ. 

Претседник, 
Др. llmiKo llepnli. P- 

Чланови: 
Јвста Ллексић с р., II. D. МкхаЈловвћ с. р., М. Г. Стешшовв]! о. !>.. Јав. ('. Томвћ е.   р..   Вогуиаа 
"'""ii.ai, o. p., Милан II. ra,4(»iiiili с. p., Алдра K. Кујунфнћ c. |>.. Аптом КреЈча o. |>..   Ловро   Пето- 
''"i" c |,.   Божа Ц. Јеличвћ c. p., Ваад. Мнхестћ o. p., Др. Сл. Шећеров č. o., Др. Ћ. Шурмин с. р., 
'• Добровић c p.. Ото Гавридовић о. р.,  Др. Светноавв   Поповик   с.   |>..   Виктор   Погачиик   о.   р., 

ДШ.  On.  IloiioBiiii г.  p. 

Претседник Др. Коета Кумавуди: Има рвч ва- 
^Уовик Министра трговине и нндустријв, Мини- 
'аР пол.опривреде Господиа Двметровић. 
. •'(ктцГипи: Министра траовинг. н индустриЈв, 
Уинисшар пољопривреде Јурвј Декетроваћ: Рооподо 
"i'l"'-uiii посланиди, тешка оривредва Ефива и љев 
•NTllH;,j ма економске прилике у појединии веиљама, 
Г^рочито у погледу eno.  трговинокго! однооа  и 
'|'|1х"мог регулисања ивавива и отвара у    »двдњв 
I'1"'1111, потребЈ   хитмих иамена и допуна у ввћ   no- 
^јећим уговорима и конвенцијама вкономокв при- 
^е. иличак потрвбу( клапа»в и неодложне аримене 

U|II,X таквих  уговора, споравума, накнадних eno 
[1'i';'>'M;i. допунских протовола   пт.д   Са вавођекем 
."' чојачавањем   увоза, a нарцчито ов   учвотаним 

ЈЈ^Рвтовањем  разинх   девивно политичкш   мвра   и 
атРолисан.ем и вевиважвм сфометв повива  и вв 

лута, - та потреба ва хптпим ишмепшм и допунаиа 
v nocTOJekeu уговорнои режтсу трговинсквл односа 
поједштх зе.мал.а исоГтчио ce појачала. To je спуда 
вастаао na п код вас. Ha све стране у Бвропв ва- 
•чм.учују <■(■ опоравунв o Еслирингу са кратким ро- 
ковама од 3 идв 6 вееецв и ваввадввм преговара 
п.и.ма. која ce често Beh у сампм тпм споравушша 
ii|ic,4nnl)ajy. ii.in ое вакључују опор&вуив u ni равне 
допуне и ввмвве у важећвн трЛ)ввнскии уговорвма, 
a спецвјаано у њвховвв тарифнвв двловвиа,  или 
СПОравуИНВ n упоаним котиппмггима, обвЧВВШ nm 
цариш I;M\I u, HITI) je нарочито потрвбно nar.iarirrn. 
ca хптпм.м увођвњем у живот тпх мера u стнараи.см 
иоипх установа ва влхово опровођеке. 

Постадо je обивно да ce уговара  увпђен.с у 
жввот тпх H такввх споравума, аамвадввх споравумаЈ 
арОТОВОЛВ   ИТ.Д.  ЈОШ  одмах  са   ДаНОН   и.пхоцпг   пот- 
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итчшања, но чекаЈуКи na равиену ])атт|)11кац11Ја. 
C обзиром на такво стање постало je потребно и за 
iiac ствараље закопске могућиости за такво држаље 
ii поступање 0 наше стране ва прилагођавање нових 
ирпликама и околностима, што све изиокује доПро 
охваћенв внтвресв иаше спољне трговиио a науо- 
чпто иотребо ла што^повољнијим и лакшим окспор- 
том нашнх пољопрпвредних пропзвода, чији ев 
иромет и увоз, као што je доПро познато, у ииостан- 
ству еве више ограиичава пли отежава равнии ие- 
рама, заПранама, ограничеп.има, корШгвЕПирањеи 
11.111   монополом. 

Да ои ое и наша земља могла прплагодити по- 
треоама, што их je донело то ново стање и те оте- 
асане пршшке, подиосп се овај Законски предлог, 
како би се и код нас нот уговорене мере и епора- 
зуми са релатнвно краткнм роком трајаи.а п по- 
требом неодложиог ii.in што je могуће бржег увођења 
у жииот.' Mor.m одмах прпмеиитп и регулисатн >bn- 
хово практично спровођеље или контролисан.е тога 
спровођеша. To изткују пнтереси naiue 11])11вреде 
и паше трговпне, a спецпјалио нашег пзкоза u пла- 
ciipaiba аграрипх ироизвода, и стога онај Законски 
предлог долази да задовољп једну стварну и хптпу 
лотребу. Из TIIX разлога Краљевска влада поднела 
je овај Законскн оредаог и мвнв je част ваиодити 
вас да га примнте. On не претставља вишта изузетио 
од нашег уставног прописа; шта втпе сам Устав у 
своме члану 65 предвнђа иогућност оваквог закон- 
ског овлаш^еп.а. II одбор pa(]ii)ai!.i.ajyliii Ирсдлог, 
којп му je уиутмла Влада, желн joui што miiiie да 
пстакие то на тај иачпи. пгго св у саиОМ TOM вакон- 
ском овлашће&у повива на односни параграф 8e 
uajbOKor Устава. 

Како рекох, гооподо, вб твх равлога мо.шм 
Народву < куиштпиу да овај Законокв предлог iii)ii- 
хвати, јер je ов потрвбав ca обвврон на овлашћеи>а 
у п.рму оадржанаЈ да ое иоже одговарајући даваш- 
n.iiM првдвкама водвФВ спољна грговввска иоди- 
riiiva, na пачии како lie ШТ0 mimc да обввбвДВ ваше 
внтересе. (Чује ce: Тако je.       ПЈћескаше). 

иретеедник Др. Коета ^уиавуди: Нема miuie 
говоршшв. ПрВтрво у начвлу je гртов.   Првлавимо 
na   iviacaii.!1.   IViacalic  Св   ПОВМеВВЧНО   Вп   И   ПрОТив, 
Папо.ште   чутп   ПрОВВВКу. 

Секретар Мвлаа Мрфвље ароаива посланвке де 
гдасају и <»im < у гласаћв овако: 
\iiiKiM(innli Бранхо      отоутав 
MniK   \IITC        птсутап 
Vi.rcii'i'iijcuMli  ^декоандар       отсутав 
\.II'KI uli   Коста —   ва 
АднДОВић  lllaliii])        аа 
Aiilic.iiiiioiiiili Гргур Иудослав Др.       отсутан 
Aimli   Mulia  Др. ОТОутаИ 
^нтоввјеввћ Душав       отоутан 
ЛитупиииК  .lormi        ва 
\{i.'ml|iMiii<uli Јовав      ва 
\\i|i .ј.удсиит Др.      отоутаа 
Бабановвћ Јордан       ва 
I ••i.i.iili Са.т.х        отсутаи 
Ба&ад Љубомвр       отоутан 
Bapah Бранко Др.      отоутав 
Барле JaiiKo — sa 
ИатиииК .loao —отсутан 
IliiMiil. Стјепап  Др. ва 
Бенко Јоово       о^гоутан 
Бешировић Ди.мтрпјс i'.      ва 

ЈЈогданови!! Исо      отсутан 
Ножић Милан — за 
БорисављевиК Страхвња — ва 
l)pyuiiija Радослав — отсутаи 
Будишин Стеван — отсутаи 
ByKBiili Адексајвдар      отоутав 
Буноввђ Mn.iiui -    ва 
Ваљавец Стјепав — отсутав 
Варда Север — отсутан 
Васпљевић Стеван Др. — отсутаи 
Величкокп!! Мпладип -   В8 
Вељковић Вељко — ва 
Ввдаковвђ Витомпр — ва 
Виднћ Jeitia Др. — за 
ВидовиИ  Богдан Др.        за 
BojiinoBiih Јован В. — отсутап 
Вошн.ак Богумил Др. — за 
ВујиН ДпмптЈтјс В. — отсутаи 
Вукићеввћ Бофш Др. — за 
Гавранчп!! Отоп Др. —   ва 
Гаврплови!! Ото — ва 
Гајшек Карло — отсутан 
Главпчкп  Божвдар — Отсутав 
Господнетп!! Фрањо Др. — отсутав 
Грајпћ  Перо -    отсутан 
Грба Мплован Др.  — отсутап 
Грбвђ БмвЈгајав — отсутав 
Грђвћ Ваоиљ — за 
Грубаповп!! Мвдав — отсутан 
Грубер Фрањо Др.  — отсутан 
Давидови!!   Бптомир        ва 
Данидоввћ VIUIBKO       ва 
Деметропп!!  Јурај        ва 
Дервптп!! Ђулата — за 
Дпмптрпјонп!!  Мита — за 
Диивтрвпеввћ  Хаџв-Тодор — отоутаи 
Добровш   Mn.ian  ('..   — отсутап 
Добровољац Mii.ian .1. — за 
Довезенскп  Јоваи С. — за 
;l,(i;uili Александар-Така      отсутан 
Дошвв Мврко Др.      ва 
Драгови!!   Mn.ioiii   II. ва 
Дрљача Бранко      отоутав 
Дрнвљ Адојвцј      ва 
Дубоковвћ Јурај       отсутав 
'l.'iohiili   I'IK то аа 
'l.')o|il)(4iiili Владвмир       ва 
■|.'iy|>iili   Михаи.ш :ia 
K.iiTomii. li no Д|).       отоутав 
'iKiiHaiiomiii   .Mii.iaii aa 
Жвванчевик Михаило       за 
.K'iiuKomiii   НеГОСВМ   Др. отгутаи 
ЖвВКОВИћ   lit'i'ap   I'. отсутаи 
/luinojiiiKomii   Дутаи   M. ОТОутаВ 
.Чахарп!.   ЧбДОМВр        sa 
.'{(M.Koimli r.onih-o       отсутав 
.'ioM.i.iili   Јакоб aa 
ПиаидекпЈ!     llnh-omili   Мирко Др-  -     Вв 
llnanimu'iml,   Пешр — за 
II iiaioicimli  Дутаи за 
llcaHOiiiiii Мидивоје 'l.'i.      отсугав 
ll(ai;oitiili   Мита aa 
ЈаВКОВВћ   Hf.lliaap   Др, отсутаи 
,lrii]H'Moiiiili Д])агОЉуб Др.     •   отсутап 
JriiTiiii Животв n — за 
.IfiiTiiii   МндутвН   Ал. :ia 
.IcuTiili Михаило I'. — aa 
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JeuTiili   l'aAouan    -   ва 
Јелић  Милутин        за 
Јеличић Божа Ц.       за 
JepeMidi Живојин — за 
'времић  '1'оде Др.  — ;за 
•'оваи Андрија — отсутан 
'Овановић Александар — отсутап 
JoBaHOBiih  Јова — отсутаи 
•'"luiMiiii  Добросав — за 
Кадић Хусеин — за 
лцјмаковић Омер — за 
Каламатијевић Мпхапло Р. — за 
Кавдић Јовпша К. — за 
Катић Милош — отсутан 
KaluuicKH Стеван — за 
Keiuo.ibeBiiii   Никола  Др.   —  за 
Клвнц Антон — за 
кнежевић Ловро — отсутан 
Кнењевић Стјепо Др. — отсутан 
Ковач 7\.нте Љ. — за 
Ковачевић Драгутин—Карло ~ - отсутан 
Кожуљ Марко Др. — за 
Kojnh Драгутпк Др. — отсутан 
Коман Албпн — за 
KocTiih Драгутнн Др. — отсутан 
KocTiih Мплорад Ј. Др. -- отсутан 
Краљеви!! Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — отсута)! 
ЈЈрафт Стеван Др.  -    отсутан 
ј^рејчи Антон — за 
''I11 TanoBiih  Рнсто     - отсутап 
ЈЈрстић Владимир - - за 
ирстић   Милутин  —  за 
лрстик Михаило В. — отсутан 
ЈМ|(

'ти1, Симо      за 
иувмаиовић Лазар К.    - отсутан 
vv.i.vm,mli Андрија К.    - отоутаа 

[ЈУјунџић Погољуб К.        отсутан 
"Ум.шудп Коста Др.   - отсутаи 
^УИтарић Анте Др.  — отсутаи 
\V|i'iimiili Јоахим        отсутан 
'уртовић  lioJKO -    ва 
^Уртовић Шукрија      ва 
^аааревић Милован Мл      отсутав 
Задареви}1 Тодор Др. -    отсутан 
'. Il:i',i|'i'iinl, Тсодогпјс  l>.       отоутан 
^ааревић Филип С. Др.       -^ 
' ".viimi, Ђуро Др.       ва 
^исавац Младвн Др.   - отоутаи 
ј|0нчаревић Hitim Др.       отсутан 
' ""'iap Станко    - отоутаи 
. ^'Hl, Живан Др.    -'за 
Иакар Дако       ва 
, '

,1;|
II\UII,III,  Божидар — отсутаи 

Максимови!. Стјепан      отоут^н 
ЈЈ^анчоц  Владо Др. -     ва 
.i'l'niiKiMinl.  Војислав Др.       отсутав 
ЈЈаРЈ"ч Ђуро   ' ва 
?ЈаРЈанац Сушо        ва 
vI'I'UMI,  фра      . аа 
"ЈаРкови1ј Миленко Др.      отоучран 
.];'l'i;oimi,  Милорад  II.        ва 

"l'Komil, HiiKo.ia       отсутан 
''l'i'iM;,,!,  [ieTap к.    - отсутан 

■ I
"

,,
|'1'<MUII, Анте <I>.      отоутаи 

'^"цм Павао       ва 

за 
отсутан 

отсутан 
отсутан 

Матић Ђока Н.    - отсутал 
Мацековпћ Матија  — ва, 
Mamiiii Марко — отсутан 
Метикош Мплан Др. — за 
МпјпК Мплан Ћ. — за 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Мидетић Владислав —  отсутан' 
Милошевић Гавро — за 
Мплошевић  Младен   11.     - за 
Милутиновић Мшшнко  Р. 
.Милутиновић Милорад Ђ. 
Мисврлић  Јован-Т. — за 
Мптровић Јован Р. — за 
.Мпхаиловић Илпја  11.  — 
Михајловић Светислав Др. 
Мохорић   Иван  —  за 
.М])авље Мплан — за 
Мулалић Мустафа A.        за 
Најдорфер Мирко - - отсутаи 
Недељковић Урош 11. — отсутал 
HuKiih Никола Др. —  отсутан 
Никпћ  Федор Др.  - - за 
Никодијевпћ Аранђел Д. — за 
Нпколић Бранко Др. — за 
HniiKOBuh Трипко -     ва 
Нуић Петар. Др. -     отсутан 
Њамцул  Ранко Др.   ■ - за 
Обрадовић Алекса J. — отсутан 
OcTOJnh Ђуро Др.    - отсутан 
Иаилпч Алојзиј     - отсутан 
Иалочек Мван Др. — отсутап 
Парабућски Ђорђе  — за 
Паранос Шппро (1).       отсутан 
Пехериик Фраљо -    ва 
Иатриоги!) Љуба        за 
llcpnh Матеј Др.        ва 
ilepiih Мшшвоје 'lo. — отсутаи 
llopuli  HiniKO Др.     - за 
Иорко Драгутпн В. т- ва 
IleTKOBiili   Мплан ОТСутав 
Иетовар Ловро — ва 
Истрпчић Живко Др.        Отсутан 
McTpmuili   МаЈЖО -     38 
Пешиђ Милутин       ва 
lliiHKO Људовит Др. ва 
II miiTciiili Славко A.  Др. ва 
Иогачнпк Виктор        ва 
llonoiuili Дшштрије (hi.       отсутан 
lloiniBiili Добривоје Гвр. Др.    - ОТсутаи 
IliMKimili   Душан ва 
IloiKimili Јефтимије       -м 
llmidBiili  Коста  Др.        ва 
llomutiili Милан В. -    ва 
IloiioBiili Милан Др.        отсутаи 
lloiiomiti Светиодав Др. — за 
Праљав  Недељко        ва 
Прека Нвкола       ва 
Прекоршек Ивав       ва 
Принцш! Јово — за 
Прша llliiMc' Др.       ва 
Пустослеишек Расто       ва 
llvne.i.   11 naн   .1. аа 
l'a.liniojcBiili Лазар Љ. -    ОТОутан 
Радић Ива}| — ва 
l'aadnnli Саво Др.   — очеутам 
Ралои.пК  Мплал    -   ВВ 
Радоии!.  Мил.аи — за 
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l'iijiili Тоша Др.  — отсутан 
Рако Јанко Др. — уа 
Pane Стане Др. - - за 
Ресели Отмар — sa 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савић Аранђел — за 
Савић Сава В. — за 
Савковић Илија — ва 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевнћ Раденко -    ва 
Секулпћ Милан Др. — за 
Селпћ Јоца М. — отсутан 
Селмановпћ Алија — за 
Снмић Мнлорад — отсутан 
Симовић Александар М. — отсутап 
Смиљавић Тома Др. — отсутак 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Нпкола — за 
Спасовић Вукашпн — отсутан 
Спахпћ Владо — за 
Спввдлер Вјекослав — ва 
Спвнчвћ Вјекослав -    ва 
CpiuKiih Милан Др. -    ва 
Стажпћ Јосип — за 
Стајковић Ннкола отсутан — 
Станић Андра — отсутан 
CTaiuiuiiiti Владпмир Др. -    ва 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојеви!! .Мнлутин — отсутаи 
Стеванови!! Живојин Лр. — отсутаи 
Стеванови!! Милап — за 
(!тепаиов Милпвој — отсутан 

l' ва 
за 

(!тевапови11 Мплап 
(/гефаиони!!  Мгл.ат 
('.Tiijiih Miuiaii — Др. — отоутан 
Стојадиновић Мидооав Др. -- отоутаи 
СтОЈКОВИћ   MM.UIII   l.'i .  Д]). ва 
CTOUinh С-таменко - ва 
СтрезовиН Крста — за 
(".vuoTiili  Пшч-ола Др. -    отсутаи 
Тадиђ ГЈшгорије Др.       ва 
r(Mi,in|)()niili ВОЈИолав      отсутав 
Толп!! Мгп.ат М. Д|).        ва 
ToMnii .hiKoo      отоутан 
'l'oiml. Тодор  l'.        за 
Toiia.'ionnli   \ln.iaii ОТОутаИ 
TopOMaHOBidi Хасан       ва 
Трбић Ваоилије      отоутан 
Трбојевић ^■|)(Mll Др.       ва 
Трифуновић Љубиша       ва 
Трку'1'ii С-тапко        отсутан 
l'piii.-OBHh Стаира   l>.        В8 
luipnli Ђорђе — за 
Tnipnl. С.тспап ва 
ЂукОВ^!   Mii.ian ва 
VaviKiMitli llm.iuia -    отоутав 
Ургк lluiiu       отоутав 
N'pmiKMiiili   Mupifo  Мл. ва 

ва 
Др.       отоутвш 
отбутан 
отоутав 
- за 
Д]»-      ва 

N'pvKa.iu Сергије 
Фиданчввић Тома 
Фиаир   ВикТОр 
<I)()Tiipiili   Арса 
Хајди&а« AnTuii 
\air,i;i"K Лавоолав 

X |)iicTiiii Бора — за 
Ho.MOBiili Филип — за 
I (ерер Антон — отсутаи 
Ципушевић Методије — отсутан 
'lopdnii Бранко — за 
Чохаџвћ Хазим — за 
Шарковић Тихомпр — за 
JlIeaTOBiiii Ђуро Р. — отсутан 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Др. — за 
Шибенпк Станко Др. — за 
Шиљегови}! Владпмир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шиајдар Фрањо — за 
Шумснковић Илнја Др. — за 
Шурмпи Ђуро Др. — за 

(Поеле гласаља) 

Потпретседнип Др. Лвд« Хасавбрговић: Ив- 
водите чути резултата гласаља. Гласало je lOf 
ri'. народпчх посланИка п сви су гласалп за. Према 
томе, овај законски предлог примљен je у начелу- 
Прелазимо. господо, на претрес у поједниостима- 
Пошто će nuKO Hiije јавно за реч, прећићемо одмах 
на гласање. Гласаће се на уобичајенв начпн, уста- 
јањем  и  седењем. 

Известилац Др. Анте Кунтарић ирочпта !> 
1   no  извештају  одборокои. 

Потпрсстседник Др. Авдо Хасанбеговић: Прима 
ли Снупштипа овај §? (Прима). Овај параграф Је 
примљев   im   вввештају  одбора. 

Иавестилаџ Др. AUTO Кунтариђ прочита § - 
im   иввештају  одоорском. 

Поширетседник Др. Авдо Хасанбеговић: Нрима 
.m Скушптина onaj §? (Прима). И onaj аараграф .i(> 

lipilM, 1.(41. 

Иавршено ](> гдасање no овом ваконском ni"'1, 

ЛОГу п у ВОЈбДИНОСТИМа n аакоигип ii]i(';i-iiir ј(> iil)i1JI' 
.i.cii.   Mpi'.iaaiiMO  на   коначпо   гласа&е. 

Секрвтар Миаав Мравље оровива гг. народн6 

поолаашсе  n  omi  су  гласалн  онако: 
Anpa.Moimli   БранКО тсутан 
Alinli Амтс  — отоутав 
\i;rrimij('uiili   А.кчч-санда]) ОТОутаН 
АдвксиК   Коста        отсутап 
\.m.i(iiiiili   lllaliii)) за 
\iili('.iiiii(iiiiili Гргур Вудислав Др.       отсутан 
\i Mul отсутан 

Хаовнбегови}) Алдо Др, 
Хођера ('.HCTiiciau |{.      ва 
\fiiiuap  Нпнола  -    аа 

38 

AiiToiiiijrmili Душав       отсутав 
\iiTViioimi.   .Idciiii ва 
Apanljiviomili  .loitan ОТО^ТвВ 
Ауср .'liv.iiMiiiT }\]). отоутав 
Вабамови)] Јордап - отоутав 
i'.a.i.iili   < '.a.liiN       - ОТСутаН 
Иаи.ац  . ВубОМИР отгуган 
Uapaii Вранко Др,       отсутаа 
Варле Јанко      ва 
Ватинић Јово      Отоутав 
Г.амп!.  Стјспап  Др. отсутам 
ВвНКО  .locim (i'icvraii 
ВвТирОВИћ  Димптрпјс  l'. аа 
Вогданови!] Исо      отоутав 
lliivinili   Mii.ian за 
Бориоављеви)] Отрахи&а      ва 
Брушија  1)адо('ла«       за 
Вудишив Ствваа -— отоутаи 
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отсутан 

ва 

за 
OTCVT.'II 

ва 
отсутан 
ва 

ва 

Буквић Ллександар — отсутан 
I'Vimiiiit.  Mи.mu — отсутан 
Ваљавец Стјепан — отсутад 
Варда Овер — отсутан 
BaciubeBiih Стеван Др.       за 
Величковић Миладпн 
Вељковић Вељко       ва 
Видаковпћ Витомир — 
Kn.uili Јеша Др. -    ва 
Впдшји!,  Богдан Др. — 
Војиновић Јован В. — 
Вошн.лк Богумил Др. 
Вујић Димитрије В. - 
Вукићевић Богић Др. - 
ГАвранчић Отои Др, 
"авриловнћ Ото       ва 
»ајшек Карло — отсутан 
' i'iiiii4iv-ii Божидар    - отсутан 
"оспбднетић Фроњо Др.    - за 
"pajiiii llcpo -   отсутан 
Грба  Милован Др. — за 
1рбић Вмилијан       отсутан 
Грђић Васиљ       зЈа 
Прубановић Mn.iiui       (iTi-viMii 
I рубер фрањо Др. -    отсутаи 
Д&видовић Вито)шр       ва 
Д&ниловнћ Жпвко       отсутан 
Двметровић Јурај       ва 
Дершипи!) Ђудага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — отсутан 
Добровић Милан С.       отсутан 
Добровољад M n. nm .1.    - за 
Довевенски Јовав С.       ва 
Додић  ^лександар Така       отсутан 
Дошсц Мирко Др.       ва 
AparoBiili  Мп.иип  II.        от1'утан 
Дрљача lipaHKO       отсутаи 
Дрмељ  Uiojeiij       ва 
Дубоковић Јурај      ва 
.'■'"i.nl, Ристо       ва 
~ор1)ввић Владимир       ва 
'•.'Ујт!, Михаило       отоутав 

.'•■"■i"im!, Иво Др. 
''''ч^икЈииј, Мплан 
.''''H'.'m'icmili Михаило 
.'jV'mvduiii,  Негосим Др. 
^ивоји ni, Душан М. 
; ;i^i|ml, Чедомир 
■.l'^'Kdiiiili Вошко 
'"'^■i'iili Јакоб       отоутан 
•Јваадвкић       llni;nmil. Мирко Д|> 

'^'iimiMiml,   Петар        :>а 
|,; ''1.111, Душан 

. ' :,|;||iiiil, Миливојв Ђ 
''•"."mil,  Mino        ва 

i ""'"luil, Веливар Д|>.       :'" 
Јвврвмовић Драгољуб Др.       ва 
'''"■'"li Животије      ва 
■""'ni, Милутин A.i. 
•""■'иј, Михаило Р. 
, '""l' Радован 
•""'l' Mu.ivTim 
•"'"'ml, Вожа  Ц. 
•"I"'^iil, Живојин 
•"i'-Miil, Тоде Др, 
•,"11'"'   ^ндрија 

отсз^таи 
ва 

отсутаи 
отсутан 
:)li 

ва 

аа 

отоутан 

отоутав 

отоутав 
ва 

:ia 

отоутав 
отоутаа 
отоутав 
отоутав 

отоутав 

Јованови!) Александар — отсутан 
JoijjMioRiili   Бока — ,ча 
JoBaiioBiili .1ова — отсутав 
.loBii'iiih Дооросав — от< утаи 
K'i'.uili Шусеив       ва 
Кајиаковвћ Омер       ва 
Кадаматијевић Мвхаило Р.       ва 
li'aii.uili Јовиша К. — ва 
Kanili Милош — отсутап 
Каћанскв Стеван — за 
Кешељевић  Никола Др. — за 
Клпиц Литон — за 
Кнежевић Ловро — отсутав 
l\ii('vi;(M!iili Ст;епо Др. — отсутан 
Ковач Лнте Љ. — за 
Ковачевп!! Драгутвв        Ка.рло — отсутан 
Кожуљ Марко Др. —  за 
J\ojiili Драгутин Др. —  ва 
Коман Албив — за 
KocTiih Драгутнн Др. — отсутои 
h'ocTiili Ммлорад Ј. Др. — отсутан 
КраљевиК Драган Др. - - отсутан 
Крбивр Албврт Др. — отсутав 
Крафт Стовап Др.       отсутан 
Крејчв Днтон      ва 
Крставовиђ Pm го — отсутав 
KpcTiih Влади.мпр — за 
KpcTiili Милутпн — за 
KpcTiili Мпханло В. — отсутан 
KpiTiili Снмо — отсутан 
K'vaMaiiOBiiii Лааар К. — отсутан 
li\ ј\ iii.mli  Андрија  К. — отсутан 
Кујунџић l)oro,iijyG K. — от(!утаи 
Куиавудв Коста Д]*. —  ва 
livinapnli Лнте Др. -- отсутан 
l.'vn.aiuiili Јоахпм — за 
Куртовић Војко       ва 
iivjj'mmili Шумрија      ва 
/laaapeBiili Мплован М.        ва 
.laaajifnnli Тодор Др.        Вв 
. laaai)t'Biili Теодоснје IV.       отсутав 
. [аларевић Фидвп ('.. Др. —  ва 
. Irviimli T)vpii Др.        ва 
Лиоавад Младси Др,       ва 
. Idii'iapciuili   Ииаи   Д|1. ОТСутаи 
. Idii'iap Станко      отоутан 
. IVKIIII  VKniiaii Др.  -     ва 

Макар Дако      ва 
Mah' iiMdnnli Вожидар      отсутан 
Mjivrimoiiiil! Стјепав       отсутан 
Маланчец Вдадо /l,p- — !за i 
Majmmainiili   Војиодав Др. тгутан 
МаЈрјам   l.^po — отсутаи 
Марјанад Симо — за 
Maphiili Фрап.о — за 
MapROBid) Миленко Др.      отрутав 
MapKiimili Милорад II.      отсутан 
\lapi;(imili Птчола — отоутан 
Mapiaimiii Петар К.       отоутав 
M.icTpDniili Анте Ф.       отсутав 
Матица Павао      ва 
MaTiili   'Lun;:!   ||. птгутаи 
MajicKonuli  Матија (сп-утап 
Maiimii   Марко - - за 
McTHKiuii \iii.mu Др,      отоутав 
Miijiili   Mii.ian 'l.'i. отсутан 
Милетић Вјекоодаа Др- — отоутан 
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Милетић Владислав — отсутан 
Милошевић Гавро — за 
Милошевић Младен П. — отсутан 
МплутнновиК Милпнко Р. — за 
Милутпновић Милорад Ђ. — отсутан 
Мисирлнћ Јован Т. — за 
Митровпћ Јован Р. — отсутан 
МихаиловиК Илија II. — за 
Михајловић Светислав Др. — отсутан 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдофер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош П. — отсутал 
Нпкић Нпкола Др. — отсутан 
Никић Федор Др. — отсутан 
Никодијевић Аранђел Д. — за 
Ннколић Бранко Др. — за 
Нинковић Трипко — за 
Нуић Петар Др. — за 
Њамцул Ранко Др. — Bfl 
Обрадовпћ Алекса Ј.        отсутан 
Остојић Ђуро Др. — отсутан 
Павлич Алојзиј — отсутан 
Иалачек Иван Др. — отсутаи 
Парабућски Ђорђе — за 
Паранос Шпиро Ф. — за 
Пахерник Фраљо — за 
Иатрногић Љуба — за 
Перић Матеј Др. — за 
11ери1> Милпвоје Ђ. — за 
Перић Ниико Др. — за 
Перко Драгутпн В. — аа 
UeTKOBiili  MII.IUH — отсутаи 
Потовар Лов])() — за 
Петричш! VKHBKO Др. — отоутан 
lIcrpoBiili  Марко — ва 
ll(MUiili  Мплутпл — отсутаи 
IIIIBKO ЈБудевит Др. —   Bs 
lIiiiiiTC'iiili Славко A. Др. — отсутап 
Иогачнпк Виктор —  ва 
IlonoBiili Дкмитрије Он.       отоутан 
llonoBiili Ддбривоје Гер. Др.     - отоутап 
lloiioitnii Душав       ва 
lloiiomili Јефтшшје       :iii 
lIoiioBidi Коота Д|>.       ВА 
lliHiimiiii   Милии   15. ОТОутан 
Поповић Милав Д|>-       отоутан 
llonomili Систпслаи Др.  -     :iii 
Ирал.ак  Иодељко -     ва 
Прена Никода — ва 
Прехоршек Иван       ва 
мртшпи Јово      ва 
llpuia llliiMo Д]).      отоутав 
Пустосдемшвк Раото — аа 
Нуцељ Иван .).       В8 
PafliiBOJt'nnli Лазар .1).        отоутав 
l'ajuili  llnan        ва 
Радпцц), Саво Др.       отоутав 
РаДОЊВ})   Mii.ian итгутаи 
Радоии!,  Mn.i,;m        ва 
Рајић Tonm Др.      отоутав 
Рако Јанко Др.       ва 
Радв Огане Др.       ва 
РбОвла < )тмар — отсутам 
Рорбахер Јулијал Др.      ва 
Сави}« ApaiiljiM       отоутан 

Савић Сава В. — за 
Савковић Илпја — отсутан 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевнћ Раденко — ва 
Секулић Милан Др. — за 
Седић Јоца М. — отсутан 
Селманов111> Алија — за 
Симвћ Мидорад — отсутан 
Симовић Александар М. — за 
Смнљанић Тома Др. — отсутан 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Никола — за 
Спасовић Вукашнн — за 
Спахић Владо — за 
Сшшдлер Вјекослав — за 
Сиинчић Вјекослав — за 
Сршкић Милан Др. — отсутан 
Стажић Јосип — за 
Стајковпћ Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Станпшић Владимир Др. — отсутаи 
Станојевић Драгомпр М. — за 
СтанојевиН Мплутпн -    отсутан 
Стеванови!) Живојин Ар. — отсутан 
Стевановић Милан — отсутаи 
Степанов Миливој — аа 
Стевановић Милан Р. — отсутаи 
(]тефанови11 Игљат — за 
Стијвћ Мплаи Др. — за 
Стојадиновић Мплослав Др. - - отсутаи 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — отсутан 
Стревовић Крста -- за 
Субот^] Никола Др. — за 
Tajli'li  Глигорије Др. -- отсутаи 
Теодоровић Војислав — отсутаи 
To.imli Пгп.ат М. Др. -    отоутан 
ToMiiii  Јакоо — за 
Toinih Тодор Р. — отсутан 
ТопаловиК Милан — за 
Тороианови!] Хасав      ва 
Г||Г>и1| Василије — отсутан 
Tpoojcmili  N'|IIIIM Др.        ОТОутав 
Трифуновић Љубиша      ва 
Трку&а Станко      ва 
Трпкови)] Ставра l>.       ва 
Tnipiili Ђорђе      ва 
Ћириђ Стевав       ва 
Ћукови!] Mu.iaii       ва 
Хиумоим!.   Иикола 88 
N'lich' Ihiaii       отоутав 
N'limiicimli   МирКО   Ил. 88 
\'рукал() Сергијс        na 
Фиданчеви}] Тома Др.       вв 
<1>M;!III> Ввктор      отоутав 
<1>OTII|)II1I Ароа       отоутан 
Хајдил.ак AiiTOii        88 
Хапжок Лавослав Д|1.       за 
\;i( ;iiiuci(imili  Авдо Др.  — ва 
Кођера Сввтиодав l?.      ва 
Крибар Никола      ва 
?Сриђ!ш] Бора      ва 
I l,t'M(iniili  Фи.ит :);i 
Церер AIITOII       охоугаи 
Ципушови!!  Мотодијо        отоутан 
•lopniili Бранко — ва 
'loNai.mli   Хази.м ;I;I 
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Шарковић Тихомнр 
Шеатовпћ Ђуро Р. 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — 
Шећеров Славко Др. - 
ШнОеник Станко Др. - 
Шиљегови!) Владимир 
Шифтар Стеван — отсутан 
Швајдар Фраљо — отсутан 
Шзгменковић Илија Др. — отсутан 
Шурмпи Ђуро Др. - - за 

отсутан 
отсутан 

- за 
— за 
- за 

отсутан 

(После гласања) 
Потпретседник Др. Коста Поповић: Изволите чу- 

тирезултатгласања. Гласало je свега 154 народна по- 
сланпка и сви су гласали за. Тпме je коначно и у 
целини примљен овај законски предлог, п no чл. 
64 Устава упутиће се на решење Сенату. Изволите 
чути извесна саопштења. 

Секрегпар Милан Мравље саопштава: Имуни- 
тетни одбор подносп Скупштини на решење свој 
извештај ло предмету издавања Суду народног по- 
(•ланнка г. др. Авда Хасанбеговића. Извештај гласн: 

НАРОДНО.1  СКУПШТИНИ, 
БЕОГРАД 

Имунптетни   одбор примио  je  преко   Претседништва Народне скупштипе захтев Минпстра правде, 
Да се изда (".уду иародни посланпк г. Др. Авдо Хасанбеговић a no   тражељу   Државног   тужиоштва   из 
Каи.а Луке за кривична дела из §§ 345 (став 3 и4),  349 и 353 Кривичног законика. 

Имупптетни одбор na својој седници од 13 априла 1932 године, a no реферисању члана Одбора 
г- Др. Владинира СтанишиКа, решпо je, да се г. Др. Авдо Хасанбеговић ne изда Суду, пошто Одбор 
тРажење Суда не сматра оспованим, јер пикаквих чпн.еница пема, које би утврђпвале одговорност 
г- Др. Авде Хасапбеговића. 

Одбор je одредио за нзвестпоца г. Др.   Владимира Стапишића. 
Ммупптетиом одбору je част доставитп Народној скуппггинн овај извештај o молбом, да га у свсму 

изволп усвојити. 
Секретар, Потпретседник, 

Mii.ian Божић.! . р, Мих.Р. .Тевтић,с.р. 
Члапови: 

Соргијв М. Урувало, с.р. .Др. Влад. Станишић, с.р.   Тодор Р. Тонвћ, с.р.      Др. Стјепо Кнежевић, с.р. 
Др. Људевит Ауср, о.р. 

Потпретссдник Др. Коста Поповић: Овај he 
Се извештај ставити na дпевни ред кад Скупштина то 
Рвши. 

Изволпте чути иптерпелацпјс 
Сскрстар >i п. i im 31раил>е саопштава: Владпмир 

"'"■i.iTomili n другови, народии ООвшШВЦИ, подносе 
ВДТврпелацију на г. Министра упутраши.11х дела o 
Догађају у селу  Иетошевцмма. 

Потпретседник Др. K'orra Ilonoitiiti: Пошто <у 
РОспода интерпеланти тражидв да се ona ивтерпе 
ЛвЦија огласи ва хптпу, молпм господвна Шиљвго 
""'■ii да иаволи образложити хитиост интврпвла,- 
g^je. (Гласови: (Нијв ту!) Да ли je овде при- 
('>Т;|п који   други   од   потписника   интераепација: 
'"''Дап l5ii'(oiiii"l, (Гласови: Huje ту1) БоШКО ЗвЉ- 
Коич1., (Гласови: Нијв ту!), Риста Ђокић, (Гла- 
0овИ: Нијв ту!) IloniTO nuje приоутан niiKO од го- 
'""-U' интернелапата, који бн образложилп хитност, 
*о |„. (•,. i, хитности решаватн дицппје. 

Да ли пристаје пародиа скупттииа да даиапш.у 
0вДВицу :I,II;.I,VMIIMO .' (ПрИОТвјв). Онда дапапт.у 
''''Ul|iny вакључујем, a другу заказујем ва данао 
^сде подне у  5  сата оа олвдвћим дпевпим редом: 

1) Решаван    ишкмптају   Нмушггетпог  одбојја 
"" првдмвту иадавања оуду г. Др. Авдв Хаоанбв- 
ГОвИћа,  пародпог послаиика,   и 

2) Рвшаваљв o Правилнику o органивацијн 
^Ужбе v Народној скушптинл и скупштаноким 
?ЈУ«бвнициМа (§ 127 Закона o Пооловном рвду у 
^аР0Дној скупштини). Прима дн Скупштина овај 
'""•""ц   рвд?  (Прима). 

Седвица je вак&учвна у 11^0 часова. 

ПРИЛОГ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА ВЛАДИМИРАШИЉЕГОВИВА 
11   ДРУГОВА,   НАРОДНИХ   ПОСЛАНИКА,   HA 

МИНИСТРА   УНУТРАШЊИХ   ПОСЛОВА 
Господину 

МПИИСТРУ   УНУТРАШЊИХ    ПОСЛОВА 
Београд. 

Ila ООНОву § 72 Закона o пословпом реду у Иа- 
родној окупштинн част ми je, Гоеподппе Мипистре, 
упутити   вам  следећу  пптерпелацију: 

Ila дап 8 априла ов. године у селу Петошевцима, 
СревА бав>алучкои, у међусобпој борбп са момцима 
претседпика општино Ваи.алучке г. Хамзаге Хусе- 
ђнновића и жандарма погинуо je сељак Душан Аље- 
■nili II:I Псгошеваца и љегова два сипа Цвијо и 'Буро, 
a повређен je теже  п.егов трећи снп Јов(5. 

Овај je страшап догађај, у којем je настрадала 
читава иородица одпграо се na овај пачип: 

Претседнив Ба&алучке ошптине р. Хуоеђино- 
miii тога даиа дошао je у 11('Т()шевце у друштво са 
судском noMiicnjoM, коју су сачииЈавали судија 
орескот суда у Бања Луцв р. Виктор Дебељак и 
геометар г. Марковић, са жандармима " свђјгос 15 
иовшкв • 

Г. \у( (•iiiiimiiiiii KOJU јенмао у иеиоликосела u у 
Ба&а Луци ввлике пооеде, већ дуже вреиена je у 
опору 0а сел>аком Душаном Аљетићем око земљишта 
у велпчтш од 70 дулума. Судском пресудом земља 
je требала да будо повраКена г. ХусеђпновиКу. Овога 
дапа KOMiiciija je дошла да силом  влаотв  уведе у 
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власништво г. Хусеђиновпћа, a да избаци и поруши 
кућу породиде Аљетића. 

Комисија je у селу већ затекла једну жандар- 
мерпјску патролу која je изјавила, да због великог 
огорчења сељака не може гарантовати за ред. Су- 
днја г. Дебељак послао je у Клашнице аутомобпле 
којим je дошао и командир жандармеријске станице 
г. Васкрсије Лазукић. 

Судија г. Дебељак прочитао je судоку пресуду 
и изјавио да ће се она одмах и извршити. Са своја 
три сина Душан Аљетнћ успротивио се рушењу куће 
и око тога дошло je између њпх с једне н Хамсаге 
Хусеђпновића, његовог сина, синовца и момака с 
друге стране до оштрог сукоба. Сукоб се претворио 
у крваву тучу, у којој су сељаци употребили секире 
и коље, a страна г. Хусеђиновића ватрено оружје. 
Сам г. Хусеђиновић и његов син Муниб приликом 
бегства опалили су на Аљегића два револверска 
метка. 

После свршене туче на овом крвавом разбој- 
ништву лежали су мртвн: Душан Аљетић u љегови 
синови Ђуро и Цвијо, a шегов најмлађи син Јово 
рањен, затим Саљих Хусеђиновић раљен, Хамзапш 
момак Хамдија Чолак рањен, a лакше рањени жан- 
дарми Симеун  Кичнћ и Милош Мразић. 

Сељаци из села Иетошеваца уз тужне жалопојке 
сахранили су настрадале Аљетиће на месту погибије 
недалеко од њиховог утрнулог кућшег огњишта, које 
ое налази на главном друму Лакташ-Разбој. У спро- 
воду Аљетића узело je учвпгаа 20 околнпх села. 
HouiTO су Аљетићи сахраљени њихова деца иоку- 
шала су 9 ов. мес."да ивврше самоубттво ветаи.см 
вбог  жалости  u  очајаша  за  својим  оцевима. 

У целој Босанској крајини последњих дана само 
се говори o овоме трагпчиом догађају и вбог њвга 
у народу влада силно узбуђел.е. 

H.iiacTii су повеле свестрану штрагу. Утврдило 
се да je судскв глаоник Ристо Вукосавл>еви11 дошао 
код Душаиа A.i.t'Tiilia и јавио му, дб ke тог истог 
дана доћи судска комисија да му порушп кућу И 
спорно земљиште преда г. Хусеђинрвићу.   Иатим јо 

утв-|)ђено да je у сукобу употребљено ватрено оружје, 
које су, поред осталих са Хусеђиновићеве стране, 
могли нашре имати жандарми. 

1) Да ли вам je, Господине Мшшстре, познат 
овај случај у којем je уништена читава једна поро- 
дица ? 

2) Да ли вам je познато држање вашнх под- 
ручних органа, a нарочито командира жандармериј' 
ске станпце г. Васкроија Лазукића, којп су зналп 
за узбуђење и револт у селу пре доласка   комисије. 

3) Шта je до сада Господпи Министар унутраш- 
њих послова предузео и шта мисли предузети прО' 
тиву подручних му oprana, који су учествовалп У 
овом догађају ? 

Молимо да нам Господин Мннистар унутрашН>И| 
послова на основу § 72 Закона o пословном реду У 
Мародиој скупштини на ову нашу интерпелацију 
одговори у седнпци Народне скупштпне, a на основу 
5 73 Закона o поеловиом реду у Народној скушптини 
због важности a хнтности тражимо првенство за ову 
иитерпелацпју. 

Иримите, Господино Министре, и овом приликоМ 
увереи,е o нашем особвтом поштовању. 

11 априла 1932 годипе 
Београд 
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