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Почетак у 5 часопа no подне 

Uni 

(   A Д Г VI.  A .1: 
Upe диенног рсди:   I. 'hnaii.i'    иипк iiin.a   првТХОД- 

оастанка. 
Дневнв  род:  i. —  Протрес иввештаја   Имунитвтног 

"Дбора и имаилм.х суду Д-р Лид'1 Касанбеговића. 
Говорнвв: .1 p Владииир Ставишић. 

Претседник   Др.   Коота   Кумавуди:   Отв^рам 
SLI   редовни   састанан    Народне   скупштине.   Via 
""■'iiTi' чутп записник арошле седнице. 

Секретар Авте Ковач арочитв ваписнив XL 
Редовног састанка. 

Претседник Др. Коста Куиавуди: Има ли при- 
^вдаба на ваписник? (Нвма). ПримеДаба нема, ва- 
'""■'mi; je примљен. Прелааимо на днећни ред. Ha 
^евном реду je тачка прва рвшаввље o иввештају 
Чмунитетног  одбора   no   предмвту   иадава&а   Суду 
"■'['".uiui-   !ланика   г.   Др.   Авде   Хаоанбеговића. 
Чма реч  иввеотилад  г.  Др.   ВлЈадимир Станипшћ. 

Др.   Владиинр   Ставшшћ:   Својиш   aitrou   бр, 
!~,),;:i 32 од 17 фебруара 1932 год. |10д je Господин 
Мивистар правде v омиолу чдане 14 Закона o no 
'"'"""м реду у Народној окупштини кривична акта 
0кРужног суда v Бан>а Луци Kan. 62 1932 no пред 
д61^ кривице народног 1ланика Хасанбеговића Др. 
Д|,'Ч' Народној скупштини на надлежнн поступак 
Г смислу §§ 107 н 108 Закона o пословном реду у 
.^'l^-uinj скупштини. Окружни као трговачкв оуд 
Вања Луци у своме допису од 12 Јануара  1932 

''"Дпис ф    i   |2-"i;;;! VIIVIH'HOM ДркЈпшом ту-киоттну 
J  Ван>ој Луци конотатује сладвћв; 

Мођу осталим члановима Управног одбора дио- 
иичарског друштва „Кредитна Ванка д.д. у Тешњу", 
утиан je у трговачкп региотар п г. Хас.анбеговић 
Др.   Дндо  ni! Сарајева. 

lio § 194 Трговачког законика послово двони- 
■lapCKOr   друштва    Обавља    paniia/rc.hcTno   {N'np.'iiiiiii 
одбор) којн im § 198 трговач^о!' ваконика ваступа 
лруппии  npcM.i  ou.iioiTii   и трећим  особама. 

lio s; |S2 Трговачког ваконика ирра се главна 
скупштина сваке године бар једанпут саввати a 
предмети o којима се на истој и смислу § 189 Трго- 
вачког закои;' пма одлучитп јссу, осим оипх: a) 
прегледање рачуна и установл>ев>е биланса и б) 
раввргнуће друштва. 

tlo ij ИМ 'Грговачкор ;iaKO]iiii;a ^атиницп o 
РЛаВНОЈ   СКу ттт   пмаду  CG  бва  oTcisaii.a   у   ИВВОДу 
ii.iii у овјеровљеном препису стедлбжити Окружном 
суду, a исто тако у смислу § 20о Трговачвог ваконика 
има равватвзБСтво примерак ао гдавној скушптини 
ОДОбрвне биданце Пс.! отсаан.а пад.к^киом окЈјужпом 
еуду предложвти. Управни одбор Крвдитне банке 
д.д. у Теш&у je поступао у противности оа пред&им 
установама Трговачког ваконвка, како ce то види вв 
приложеног сниска, и то ав пословнизе комада од 
<l>.  I 12-118. 

Ha главној скупштинв од 29-1-1930 je додуше 
донесвн аакључак да oe отвори ствчај над имовином 
Крвдитне банке д.д. у Тешњу, али Управнв одбор 
miji> иавршио одредбу тога закључка. 

С.тога ОкруЖНВ Оуд у   Иап.а ,Чуц\\ с обаирОМ на 
уотанову S 231  Трговачког ваконика доставља др- 
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/кавном   тужиоштву   свој   сппс   o   протоколацијп   u 
пословању Кредптне банке д.д. у Тешљу ради ка- 
зненог прогона чланова Управног одбора исте због дје 
лаиз §§34б(став 3 п4), 349и353 Крпвпчногзаконика. 

По томе Окружнп суд у Baitoj Луци својпм до- 
пнсом од 30 јануара 1932 К.ЗП. 62/1932-1 обраћа се 
прено Министарства правде Народној скупштннп с 
молбом да му се у смислу §§ 107 и 108 Закона o по- 
словном реду у Народној скупитшп изда одобрење 
да може кривпчно поступати против XacaH6erof!iilia 
Др. Авде, народног послаипка, ва горе поменута 
кривичиа дела. 

Расматрајућпу везп са поменутом молбом Окруж- 
иог суда у Ба}Ба Луци акта ио.тога Суда o протоко- 
лацији и послрваи.у Кредитие банке д.д. у Теши.у, 
Пмуиптетнп   одбор je констатовао следеће: 

Кредитна банка д.д. у 'Гешљу je од године 1926 
врло неуредно вршила своје дужности у иогледу 
Закоиом прописаног редовног обавештавања Окруж- 
ног суда као Трговачког судауБањој Луциосвоме 
годшпн>еи пословаЈћу, o својпм годпшнзим скупппп- 
иама, o својим биланса.ма п изменама статута, те 
o личним променама у њезином Управном п Надзор- 
ном одбору ради евидентпрап^а у трговачком рвги- 
стру. To оо пзгледа догађало ради тога што je та 
Банка падала у све геже матерпјалне и пооловне 
ирмлпко, док коначно нпје вакључила на своме ван- 
редном збору акционара држаиом 29 јаиуара 1930 
године да затражи од Суда стсчај. lla чак и тај 88- 
нључак није ин уредно ни на иреме достављен Суду 
него iipeimo тога записнмна поднет Окружпом оуду 
тек 2 јуна 1930 године. Интересантио je у тој сгвари 
и то да Окружни ( уд, Kao Трговачки оуд и ако je 
иримпо тај вакључав главне скушотине, нијо до да- 
цаши.ог даиа оДредио отвара11>о стечаја над том Кре- 
дптиом банком. Бар Св то na cime;', којп jo Иредпо- 
жеп, не видв 

Даље je коиотатоваио, да je наррдни послаппк 
Viicaiincroniili Др. Лвдо иаабрав ва оретоедника 
Управног одбора то банке, на ванредвој главној 
скупипп]!!! од li' свптембра 1925 ['одине, тв je Kpe- 
дитна банка д.д. у Тешњу <> тој кар и o другим 
тчипм примсиама у viipaiiu изтнтила Окружни, 
суд у Dan.nj Луци ток [9 оептембра 1027 годив« 
којом jf ариликом no.uio.ia u својв годишње биданс! 
88 l',2/i п 102Г) годппу.ато јо С.уд мримио na зиам.с u 
обелоданио твк својом одлуком од 27 децембра 1027 
годвне 

О  раду  n  ro.immi.iiM  рачуппма   Кродптио банкв 
д д у Тстм.у 88 1027 м 1928 годину нввеЈртвн je Суд, 
y:i ариклоп билавсв и скушптинског вапионика, во 
iiciior na главној скуш^тива 27 јануара 1930 године, 
KOJa   јв   HcliimoM   ГЛаСОВв   ОДЛуЧИЛа,   Да   00   ОД   0уД8 
ватражи отварав>б стечаја над имовином те банке. 

N' OaMOU акту na.iann со umne оуДОКИХ одлука, 
којп.ма   протп   каипама   n   којпма   i;avKii.ana   ч.чапот" 
^праве кредитне бавке дд у Тешшу рбог пропу 
pnaja ваконом оропиоаног редовног обаввштавашв 
оуда o оодптп.пм билансиме, проиенама у управи " 
раду годтпп.пх окупштина те банке. Ни у једној 
од тих рдлука вије ни споменуто вме Хаоановјговића 
Др. Дид!', аремда je ono новшнални аретседнин тога 
N правног одбора, a то ваљда o тога^јер ce ва једвот 
судоиог реше&а од25 октобра 1929 (I> i '12-120 види, 
да ј<- иоти као тадашп.п велики жупан Тувланоке 
ооласти ватражао ореко суда да будв бриоан иа 
чланотва Упрагпог одбора   Кродптио  бвнхе  Д.Д.   J 

Тошљу, TIITO je суд аримип na внвње и својпм помв^ 
нутпм решењем позвао управип одбор Кредптне банке 
д.д. у Тешљу, д? у законском року поднесе молбЈ 
Суду да ce брпше Претседник Хасанбеговић Др. Авдо 
из трговачког решстра. 

Међутим, п поред тога решења судског, УправВИ 
одбор такву молбу нпјо ппкад поднео. Ha темељЈ 
оваквог сгања стварп Имуиитотни одбор je на да' 
нашњој својој оеднпцп закључио једноглагно да ce 
захтев Окружног суда за изручење народног посла 
ника Хасанбеговића Др. Авде, као неооноваи од- 
бпје, да ce одбије радп тога, јер пема услова з& 
прогон његов. Kao што сам спомепуо, народип п0' 
сланик г. Др. Авдо Хасаибеговпћ, као тадашн.и 
претоедник Управног одбора већ у 1929 годшш ов 
je захвалио на положају члана Управног одбора. Т0 

je морао n no оили закона BOII да учини, joj) je п0 

чл. 359 Финанспјског зако}1а за 1928-1929 годинУ 
било наређено да свп државнп чпповницп имају н8' 
пустити такве и слпчне положаје у јавннм устаио- 
вама н у устаповама које подлежу државној контролп. 
To je било протумачено од страно .Мпнпстра тако, Да 
су и прпватпо бапко таква преду^ећа, у којима ДР' 
жавнп чиновнпци не могуг оедетп као члановп yiii>'iB' 
них одбора. За онај период до 1929 године, све ДоК 
je Хасанбеговић Др. Авдо фунгирао као претседнИ* 
те банкс, подиеоен je, као што сам казао, накиадн" 
пзвештај o раду у минулим гоДвнама, ивувев за го- 
дппу 1926, за коју у оппсу пема података. За он0 

што je после тога паотуппло поготову не може Да 
одговара Др. Хасанбеговић, јер он нпје впше ни 
био на челу Управе тога новчаног завода, и ако Је 
Управпи одбор чпппо какие пропусте, то пмају Д8 

одговарају за њих они, који су били на тпм поло- 
жајпма, a којк овоје дужпостп нису вршпли. ОСИ* 
тога види ое, као што сам спомеиуо мало час, > 
поменутом извсштају да ни сам Суд mi у једиоМ 
позпиу уиравл^еном на члаиове Управаог одоора Да 
нрше своје дужпостп, nuji; спо.мопуо име Др. АвДс 
Хаеанбоговп^а, нптп јо п.ому упућвн какав nosHft 
јер га je оиатрао да mije na челу банке и да ce ипп'' 
o H.oj se etapa. 

lla ОВНХ равлога ИмуЛитотпп одбор сматра, Да 

je неумесав вахтев Окружног суда у Баљој ЛуД* 
п 11])од.1а;к(> Пародаој окупштинн да усвоји ово ]"" 
mi'ii.c Имунитетног одбора a да Окружни оуд са "■'" 
i'omiM вахтевом одбије. (Аолауа). 

IIjirniiritinii; Др. KoĆTa К^уманудн: Поподом ов0Г 

пзиопггмја   niiKo   го   mije   jamio   na   роч.   ПриСТуОа1И' 
глаоа&у. ГласеЈие ce седакеш и устајањем. Онв |'"' 
гцпда   карОДНИ   поскшпцп   КОЈИ  Су  88  овај   ИЗВеШТв]« 
седеће, a ona гођпода која оу аротив, устаће. CTaBđ«** 
ИВВвШтај Имунитвтног одбора na r.тг.ш.с. (Сии ||0' 
оланици седе). Пошто сви р.г. народни посланиДИ 
седе, оглашујем да je швештај Имунитетног одбор8 

П]>ПМЛ.(Ч1. 

\ко   Иародпа   гкушптппа   ариот^је,   onaj ва састанак вакључити. (Приотајв). Kao дневни реД •' 
нарвдну оедницу  оредлажеи продужењо данапдае* 
дневног реда: Рвшавање o Цравилнцку o opraHa^" 
цпјп СЛужбв у Пародцој оку riiiin u гкуптгпп11'"^ 
олужбвницима. ({  127 Закона o пословном реДУ » 
Народнрј i'K.vmiiTnnii). Народпу овдницу  предла*8* 
да одр-.кимо оугра у 10,чаоова npr подне.   llpii,"l'aJ 
ди Пародпа окушптина? (Пристајв). ЗакључуЈвм Да 
иашп.у седницу, 

Соднида  je  закл.учоиа   у   17,30   чагоиа. 


