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КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
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XLVII РЕДОВНИ САСТАНАК

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ

ДРЖАН 11 ЈУНА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ
ПРЕТСЕДАВАЛИ
ПОТПРЕТСЕДНИЦИ

Д-р АВДО ХАСАНБЕГОВИЋ и Д-р КОСТА ПОПОВИЋ
СЕКРЕТАР

АНТЕ КОВАЧ
Присутни спи Г. Г. Мннистри.
Почетак у 10,40 часова

C A Д P Ж A J:
lipo дновног р«да: 1. — Чнтаљо записпика прошлог

' ганка;
,.lll| 'i. — Интерпеддције: Квлана Л. БоноАа вдруговава
iii(T|.a шума a рудника o раду Николе Велавчилав усваJ'111'1' ириопстпа; Ловра Кнвжевша и другова ва Министра
'Рађеиина; Др. Ипана Лончаревића и друмша вв Минвстра
^Цијално иолитикв и вародног вдравља; Др. Ивава Лоапа'luillil^i LI другова ва Иввистра фввавсвја;
'•'•.
iliinoiiiTaJH одбора.
. i:i Дискпи рсд: 1. •— Иретрос и ]гсваЈав>е вввештаја Од;i

""l Ва npd.V'Mnaii.i! :iaitoiiciC(ir прод.чога (i сиораауму o к.шРИвгу између l'ini.vO.inne ЛустриЈО и Кра.и.сипив Југосдаввјв.

.

Говорвпџи Иа "m.iau Др. Драг. Коотвћ, Мвавотар

№naiiriija Др. Милорад 'liopljoimli.
u,
11ротр(м, и успајаи.о иввештаја Одбора ва вро-

pftBaiLe законског преддога o споравуиу ввнеђу Краљевиве

' ■Vl'"|,i.iiai|c и Твајцарскв ковфвдерацвЈо.

Роворвнцв|1£вввоп1рфннановјаДр. МилорадТхфђ«""''-

Потпретседник Ј[\). Авдо Niicaiiilcroiuili: Отнаl';'M MA II редовни оастанак Народне окупппинв^
Вволито чути зипионик арепсодног оаотанка.
Сек/^етар Авте Ковач чита вапионик \IA'l реВДбног састанка.
Оотпретседник Др. Авдо Хасанбегогаћ! Нма лн
' "-i. r г. народниз аооланика да отавв приштбу
";' Вацисник? (Нсма). Мримсдапа исма, aaiimimit jo

^Рчмљеп. Ивволите чутн интерпедаЈЏђв.
i, ^екретар Анте h'oiiu'i саопттана r.r. МиланА.
^'"^'"uli м другоип, иародмм [килапицп, yiiyliyjy
'"''"ртмациЈу na Г. МинИСТрв шума li руДННЦа

о раду Николе Белаичића, генералпог дирентора
Рударске Дирекције Министарства шума в руда п
траже да joj се призна ирвенство.
Потпрс.тссдиик Др. Андо Хасакбсговнћ: Има
реч Г. Министар шума u ])уда да се иајаови o ii]»венству.
Миниетар шума u /'/усУ/^/л-оВиктоЈ^^гачппк: Гооподо народни аооланвх^и, част ми je ивјаввти да
оринам MITUOCT o првеиству интврпвлације коју je
аОДНеО nam iioc.iami'iKii друг г. Mii.ian Uiia.-iili п
друговп и да hy на ту интерпелацпју у смислу
прописа хитиости одговорити. (Гласови: Живео!).
Лотпрппадпик Др. Авдо Хаоввбеговић: 11])има
.m Иародпа окупштина iipiu'iKTiio ово внтерпелацијв? (Прнма). IIitno.iiiTo чути даље внтердедације^
Свкретар Aiiw Ковач оаошотава: г.г. Ловро
Кнежови!. п другови, иародии пооланвци, упуКују
пптсртмадију na Г. Мтшстра грађеиипа 0 ИОДНОmeji>y ХИТНОГ аакот ког предлога no комо би Св
ставиле Ban cnai-i! аакопокв ОДрвдбв " Ввћој iimpnmi
наплатака иа сељачкнм колима; г.г. Др. Иван Лончаревић u другови, аароднв аооданвци, упућују
нитериелЈШпју na J'. MiNincrpa rnj^ija.n
»лптикв
н нароДног здравља o наредбп Паиских управа да
(им оопогоеницв вршајшх маптиа пмају вабавитв
индуотријоку аиотеку и г.г. Др. Иван ЛончарввЛ
u другови, пајтдмп шимаппци, упу^ују внтерпе
лацију na Г. Мптктра фипапсија o црбдужењу ])оиа
ва подиошољо хоабв ва оолобођеод од пореза и o
ocuioGolji3ii.y истпх од такса.

66

XLVII РЕДОВНИ CACTAttAK — 11 ЈУНА 1932.

Погапрстссдник Др. Авдо Xacav6eroBHh: Ове
ипторпелације упутиће се надлежној Г.Г. Мпнистрниа. Иаволитв чутп одборске извештаје.
( екретар, Анте Копач саопштава: Одбор за проучаваље ваконског предлога o уговору o социјалиo^! оспгураи.у закљученом и потппсапом у Бечу
21 јупа 1931 године ввмеђу Краљевпие Југославије
п l'iiijo.iiiKe Аустрије, — подноси Скупштини на
решеше (вој пзвештај; Одбор за проучаваше закопског предлога o пројекту конвеиције o принудном
или обавезном раду усвојеном од опште конференције међународве органнзацпје рада Друштва народа у Женеви, — подноси Скупштпни иарешење
свој извоштај; Одбор за проучавање законског предлога o трговииском уговору пзмеђу Краљевине Југославије п Републпке Аустрпје, — подноси Скупштшт na pemeiue свој извештај; Одбор за проуча-

вање законског предлога o споравуму уа уговор o
трговинп п пловидбп са Краљевииом Италијом, —
подносн Скупштини na решеше овој извештај ;
Имунитетии одбор подноси Скупштипи на решев>|
свој пзвештај o предметпма пздавап.а суду иародни*
посланика.
Погапретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Овп
извештајп ставиће се иа дневнп ред, кад то Скупигпша
закључи. Прелазпмо на дневии род. Прва тачка je
претрес нзвештаја Одбора за проучаваи.о ваконско?
предлога o споразуму o клирингу ивмеђу Републикв
Аустрије и Kpa.bOBiuio Југославије. Изволите чутп
известиоца г. Др. Драгутина Костића.
Известилаи Др. Драгутнч IVOCTIIII чита пзпоштај
Одбора за проучаван.е законског иредлога o cnoptt"
зуму o клпрингу између Краљевине ЈугославИЈв
и Републике Аустрије, који iviacn:

Господине председниче,
Скушптиноки одбор, коме су на оспову § 53 Закопа o пословиом реду у Народној скупштиШђ
упућени иа проучаваљс законски предлози o споразуму o клпрпмгу оа Републпком Аустријом ]l
Швајцарском Конфедерацијои, завршио je поверени му посао на својој I седници од 7 јуна 1932 годида
усвојивши текстуелпо помонуте законске предлоге у начолу и аојединостнма.
Иввештавајукв вас o ореда>еи молим вас, Господине Претседниче, да ввводите и овом прилико!!
аримвти увороп.о нашег одличног 110Штовап.а.
Секретар,
Претоедник одбора,
Антов Крејчн, <•. р.
Вотољуб IVvi.vnvnIi o. p.
Члановн:
II. Матица, в. р., Псрко В. Драгутнп, с. р., Ото ГаврнловиК. с. р., IH. ДоброшА, <■. |t., В. В. СтаЈ*
ковић, с р., Адевеа Л. Оирадовић, с. р., Др. Драгутаа K'ornili, е. р.
Потпрепмедник Др. 4вдо Хасанбспитћ: Има
реч Г. Мптитар Фипаиспја.
MuiiuciTni/i фтктгпја Др. Мп.шрлд rIjopl)(4ii!li:
Гооподо народни поолавпци, ехввомонА депресијп
Вваввала јв КОД Behm6 бВрОПОКИХ исмал.а чптав пп.ч
ПрПВрвДМО (јчтапспјгипх Mcjta , којо дотлс у економOKOJ пп.ттпци ппјслппих Државв НИСу вВЛв ЈОбЛ
чајене. Te ивре 6у ревултат вужде, ревудтат otopeмсјичтх eKOHOltOKBS ОДНООа, IIDIICMCIKMI.C ра.чличк'добараивмеђупојединих8виал>а. Онаоеу главном аршшвују iioni'Lan r\i уВ08Ша дарима, ;I;IH(IIII'II,CM уВОВВИХ
доввола, увоаниз контвгената и дсмшзппх рсстЈипч
ција. У вемљана Црптра.шо lutpone, ова шимсдп.а
\ic|i,
1тала je вајвише уобичајвна. Докле oe, моIIVTIIM, ДОШЛО, блаГОДарвћл тп.м мсЈтма, mije скпро
аотребно ии наглашсоватвг. Тешкоће у поглоду раз
иене добара, у аогладу олободпог прпмсти изме1)у
пијгдттх Дјииава постајалс су из дапа у даи све
тежв. Односи су бивалв ове ивље вормални, ова миаб
регуллоави, чак и аорвд трговипских уЈоиора na
којвма oe ти одвоов оонхвају. Дв би овте т< tohe,
вно ис у аотпуноотв откхониле, оно бар ублажмда,
ори« гупидо се и приогупа се још уваи аакм.учппап.у
сиецијалнш! спораауиа, тахоававш onopae3W o
кдирингу, којн оу у гуигтим преустављади опоравум
ii ивравњању увајаинлз ii.iaiian.a. бидо да ie renaha
п.а IKITIPIV II:I робнОГ ПрСШвта, Гимо дм иотпчу 00
другвм основ1ша.
Такав један опоравум вак&учкла je и ваохв Kpe
љввина са Републккон Ауотријои^ l{ii ота вхвдв
приликв, да oe уповнате оа гвкстом тога (11(>1)азума.
Његова je ооновна RapaKvepaonntaj ;u
обуЈвам

не само робпи промет, не оамо иромет који аотичв
na увоза, peciuMvTime пзвоза, непо и иромет укупВ01
ii.iaiian.a ввнвђу двс земље. Са такво.м карактерИ'
стиком овај споравуи ваи oe прихавује тек у друг^Ј
фави, јер je пре тога био вакључев споравум којв Јс
обухватио само робни вронет u који je у пракси ;,il
вас варочито, ва вашу иввовну трговину, дао доста
веповољне ревултате. При вакључељу тога споразума o израииап.у уаајамвил влаћања рачунало <»
код маг га фактом де oe ваш вввов у Аустрију ii ||а1"
увоа па Д^чтрпје цпфарно поклапају. To jo тачно
no namoj статћстицв опол»не трговине ва 1931 ^0
дипу. II вбог tora се рачунало, да he со ono што w
no основу робвог вроивта дугујемо ^устрнји KOII
оенаипатн и стварв са оним што un опот no ооноа1
ponnm' аромета 'i'.j. aa IIIUII naima аотражујвмо i
^стрије.
Практично MI'IIVTIIM ствар вије ишла тако.
баланоира&е од >а, то комаенаирање нашвг Ч
ипаа и уиоаи mije ее ВСПунило, управо нијв 00 "I'
iim.im im јвДНОМ рапипмсрцом ритму, наимо v нг"'' '
ji^ naiiir вотражива&е код Аустријо било ov.Ue i"'1.
MiTd je na
дутовав>е ^.устрији. Равлоап што Ј^
MRO i v > гдавнон: opm BITO ии извовимо > A.VI'I'I"^
jv вримарае ородукте, стоку и цереалијо, a ти Ј*
ародунтн вдаћају у готовом вовцу т. ј. аустриј^
увоаппцп тпх а])тпкала волажу во абнрпи r;''lV
код ауОТрШСКб НарОДВе nama' ОДМНХ im nimi'""робв. Mu MrliVTiiM viinaiiMii na Луотрије фппално пр
дукте, готову робу, која оо влаћ!
»чпо у рокппим >
laijn гу иипчајпп im трговачким увашчшн na ' '
40. 45 U'ail nli !l(l
min.i
Ha т:н
n.i'
viLla'l'i' Вв
90 дапа.
Ila
Taj пачпп
уплатб
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увоза код иашо Народне банкв у корпст аустрнјоких увозника бпле су ;шатио маље a из тпх уплата
no самој суштини сиоразума o клпрнпгу треба да
ВВ исплаћују iiainii авЂоавваџ. Ирактичан je реВудтат бно, да наши пзвозници нису могли на време
Да дођу до својих потражпван.а у Аустрији, јер je
pao што рекох, тај салдо по рачуну аустрнјске Народне банке код наше Иародие банке било осетно
н внатно маљи иого што je био салдо наших потра*UBaii>a код аустријске Народне бапке.
Ta вс.шка исзгода, која je кочила пормалнн
Промет, нормалну размвну добара, отклоЈБена je
H'ni се бар покушало да се отклопн овпм споразуМом d клнрингу, којп се налазп пред вама и који
Обухвата не CIMO аотраживања и дуговања no осноiiy робног промета иего дуговаља и потражнваша
Уопште.
Ha тај пачии уилате ne само наших увознпка
Ввго наших дужника уоиште на томе клпрннгшком
обрачуну код маше Народне баике треба да буду
јаче него што су биле раније. Прп свсм том практпчпи резултат je. да су наша потраживања увек нешто
јача. јер стоји увек onaj први разлог, који сам
Вагласпо, т.ј. раанолика структура пашег нзвоза
У одиосу према увозу. Паглашујом, дакле, да се
У Вакнадним ареговорлна, којп су вођенн са прет0
Тавпицнма аустријскв Народне бапке, )1астојавало
Д(Ј крајц.их граница, да се та пезгода, која je до сада
"отица.ча за нашо мзвозппке, у главпом, отклопи
ДО крајљих граница иогућности.
У том правцу
"'ii KI се п даље, na се, самии споразумом o клирингу, као што видите ив текста, који je пред вама,
pMorjlino и тако звани приватни клиринг, омогуиала сс трампа изиеђу једног увозпнка n једног
Вввозппка.
Овакав клиришпкв спорааун mije, спгурно,
рајидеалпије решење, које се може желета за рсгувисап.е трговнпског и уотпте платежног 11])омета,
MUJ такво ре
ње у аридикаиа, у којима жвшоко,
ВвмогуКс je im очекивати. Клирвнг иЈк^тставља,
Уопште, један нзузотаи. јсдпу ,4<'])m'aniijy од nopИалног иачппа трговака; <
ретотавља, ако могу
Pe'iii, од два зла мање. Jep, ванста, ако бв вкало да
ipa пзмеђу потпуно верегулиоаноЈ грговинских
РДносц, одпоса, који би,ун8Ввоној кери, .пгшлп na
Ратно "T.ni.c екоиомско, онда je Еишрвнт ипак пешто
jep сам собои аретотавља ввввово рвгулаоа&в,
'■;|м собом пружа M'M-vl
IT оооловном свету, да
^акако, na који начив и под којим условима вха
|ђе до својих аотраживања. Клиринг јо, fliimie,
ЈаДап expo(lii i
|вд|
ачив да oe тешкоке савреtoaor привредпог живота, ако нв потпуно огклопе,
к1
'' " што сам рскао у i
тку, оно бар убдаже.
C rva разлога они ce иорају, у арншџшу, ири**атити, и с тих раапога ja иолим Народну esefnI Tl|
" iiy, да предложвни споравум HHMI'II.V oaipe Кра*ввипв ii Г.пуп.ипа' ЛустрпЈг изволп прнхватитп.
C'1 taii.e).

АлексиН Коста — за
АлнловиК Шаћир — за
Анђелиновић Гргур Будпслав Др.
Annh Muha Др. — отсутап
Антонијевић Душап — отсутап
Антуновић Јосип — отсутан
Аранђеловић Јовап — за
Ауер ЈБудевпт Др. — за
Бабамовић Јордан — за
Баљпћ Салпх — за
Бањад Jby60i\iiip — за
Бараћ Брапко Др. — за
Барле Јапко — отсутап
Батпнић J озо — отсутап
Бачић Стјепап Др. — отсутан
Бепко Јосип — отсутап
за
Бешпровпћ Дими^рпје Р.
Богдановпћ Исо — за
Божпћ Мнлан — за
Борисављевић Страхпља — за
lipniili Стјепап — за,
Брушпја Радослав — отсутап
Будишин Стевап — за
Буквић Алексапдар — отсутап
БуповиН Милан — отсутап
Ваљавец Стјепап — отсутап
Варда Север — за
Васиљеви11 Стевап Др. — за
Величковпћ Мпладпп — за
Вељковнћ Вељко — за
Видаковић Вптомнр — за
НпдпК Јсша Др. — за
ВпдовиК Богдаи Др. — за
BojnnoBiih Јовап В. — за
Вошљак Богумил Др. — ва
Byjiili Дпмитрпје В. — отсутап
ВукпКевпћ Ijonih Др. — отсутап
ГаврапчиЈ! Отоп Др. — за
Гавриловпћ Ото — отсутаи
Гајшек Карло — за
Главпчни Божпдар — за
Гооподнвтић Фра&о
ва
rj)ajiili ll(>])0 —■ отсутап
Грба Миловаи Др. - за
Грбић Вивлијан — за
r|iliiili 1{асиљ — за
Грубавови!] Mn.iaii
отрутан
Грубе]) Фрап.о Др.
отсутан
Давидови)! Витоиир — отсутап
Даппловп!! ЖИВКО — отсутам
Дгмстјииш!! .1у])ај ■— отсутаи
Дсричит!! '|jy.iara
за
дтапрвјеви}) Мита — за
Дпмитрпјсии!. Хаџи-Тодор — за
Доброни!! .MIM:III (',. — за
Добровол.ац Mii.ian J. ■— за
Довезсчккп Јоиаи C. — BB
Доди!« Адекоандар-Така — за

| т

Драгоии!. Mn.inm II.
отсутап
ДрљачаБранко
за
Дрме.1. A.mjaiij
за
ДуПокоип!! Јурај — отоутав
'BOKIIII Риото — за
'|.')0р!)(чш1. ЈЈ.кмпмир
ОТОутаВ
Ђури11 Мнхаило — за
IvieroBiili Иво Др. — отсутап

Потпретседник Др. 4вдо SaoaBderondi: llo-

" " ce 11111,11 од господе наЈшдипх послапика inij(*
JJ,"iiii ва реч, то je вавршев шчелва орвтрво и прслаailMl1
на гласап.е.
'■"./,. т,//, ИиданМравам оровава вародвв по|;|
"'■ HIII,V да гласају n они оу гдаоаав овако:
Вранко — за
^' Лнте
за
''"■"■nijcjinl, Адехоандар — ва
I:,

"I MIMIIII,

Д(11!И'|| Mii|ii;(i Др.

;ia,

за
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Живановпћ Милан — за
Жнваичевпћ Мпхаило — за
/KuBKOBiih Негосим Др. — за
/Кивојииовић Душан М. — за
Захарпћ Чедомир — за
Зељковић Бошко — за
Земљић Јакоб — за
Ивандекп!!—Ивковић Мирко Др. — за
Иванишевић Петар — за
Иваичевпћ Душан — отсутаи
Исаковвћ Милнвоје Ђ. — за
McaKOBiili Мпто —■ за
JaiiKOBidi Велизар Др. — за
Јевремовић Драгољуб Др. — отсутаи
ЈевтиК Ичивотпје — отсутап
Јевтић Милутин Ал. — за
Јевтић Михаило Р. — за
Јевтић Радован — за
Јелпћ Милутин — отсутап
Јелпчнћ Божа Ц. —^ за
Јеремнћ Живојии — отсутан
Јеремић Тоде Др. — за
Јоваи Лндрија — отсутан
Јоваповић Ллексаидар — отсутан
JoBanoBiih Ђока — за
ЈовановиК Јова — отсутан
ЈовпчиН Добросав — за
Каднћ Хусеин — отсутаи
Кајмаковнћ Омер — за
Каламатпјов Мнхаило Р. — за
Кандић Јовиша К. — аа
Катпћ Милош — sa
Каћ&НОКВ Стеван — отсутан
K(4ii(VbOBiili Никола Др. — аа
Клинц Антон — отсутаи
Kiio'/Kcmili Ловро — за
Kiir/Kcinili Стјепо Др. — отсутаи
Кпиач VHTC Љ. — за
KoB.tMcmili Драгутии -Карло —■ отсутаи
Кожул. Марко Др. — аа
Kojuli Драгутип Др. — отсутаи
Коман Албин — за
KocTiili Драгушв Др- — ва
KOCTIII. Мплорад Ј. Др.
отсутап

Краљеви)] Драгав Др. — ва
Крамер Адберт Др. — ва
Крафт Стевав Др. — отоутан
li'lii'i'in Vll'roii — 88
KprraiioBiili PiKTO за
K])(Tiili 1).1адпмп|)
за
Jv])!"!'!!!! MiMvnm
ОТОутав
ECpcTidi Михапдо В. — ва

Кротић Сиио

отоутаа

l> vaMaimiiiiii Jlaaap 1ч.
аа
Kyjyiii,mli Лмдрији K. — отсутан
Kyjyiii,mli Бого&уб K. — аа
Кумавудв Коста Др. — отоутЕВ
liviiTupnIi Авте Др. — ва
l>vn.aiimli Јоихим — o-n утап
li.vjiTdiuili Bojко — отсутап
КуЈиоии!! Шукрца —■ за
JIa8u])('iiiil. Миловаи
отгугаи

• [аваревић Тодор Др. — аа

.Чааа^.спи!, ЧоодоОИЈв К. — 88
■llaaapcnnl, фцдИП С. Д]). — 88
•If.Viiml, 'l.^vpo /Iip. — 88
Лисавац Младгц Др. — ua

Лончаревић Иван Др. — отсутан
Лончар Стаико — за
Лукић Живаи Др. — за
Макар Дако — отсутаи
МаксимовиН Божпдар — за
Максимовпк Стјепан — за
Маланчец Владо Др. — за
MapiiHKOBiili Војислав Др. — за
Марјап Ђуро — отсутап
Марјаиац Симо — за
Маркпћ Фрашо — за
MapKOBiih Миленко Др. — отсутаи
Марковић Мплорад П. — отсутаи
МарковиН Иикола — за
МарковпИ Иетар К. — за
MacTpoBiih Лите Ф. — за
Матица Павао — за
Матић 'Бока Н. — за
Мацековић Матија — за
Машић Марко — за
Метикош Мплан Др. — ва
МијиН Милаи ГБ. — отсутаи
Милети11 Вјекослав Др. — за
МилетиК Владислав — за
МилошевиК Гавро — за
Милошевић Младен II. — отсутаи
MlUIJ'TIIUOBllli Мшшико Р. — аа
Мнлутпиовп!! Милорад Ћ. — отсутаи
Мисирлић Јован Т. — отсутап

Митровић Јован Р. — за

Михаилови!! Илија II. — отсутап
Михајлови!! Свотпслив Др. — Отоутав
Мохорић Ивап — sa
Мравље Милап — аа
Мулалић Мустафа Л. — за
Најдофер Мирко — отсутии
Недељковп!! Урош II. — аа
lliiiviil. Иикола Др- — отсутам
lliiKiili Федор Д]). — отсутаи
IliiKO'iiijcaiili Apanht'i Д. — ОТОутав
Ииколи!. БраНКО Др. — отсутап

llmiKdiniii тршшо
отоутав
llviiii Петар Др. — ва
11)амцу.1 l'ani;" Д]).

омтутан

ОПрадовм!! Алекоа .1. — отоутав
()cT()jiil. Ђуро Др. - отоутав
Паилпч \ лојвиј — ОТОутаВ

Палачвн Иваа Др. — аа

Парапу1и I;II Ђорђе — 88
llapaimc lllmipo <1).
птгутан
Пахсрит; фрав>0 — 88

iiaT|in<iiiiii Љуба

огоуган

llc|ml, МаТбј Д||.
итгутаи
ih'piili MiMimojo Ђ. — ва
ii.'imii Нинхо Др. — ва
Псрко Дригутип II.
ОТОутав
rieTKiiimli Ми lan
• за
I IcToaap Jlonpn
■ 88

[ТетриШ] Живко Др. — отоутав
Петрови!) Ма])К()
за
lloimih Мплути

irvraii

Пивко Људевит Др. — аа

HmnTciiil, ('лавко Л. Др. — за
Погачшш Ииктој)
аа
IloiKuniii Пшштријв ОЛ.
(псугаи
llminmili Доирпвојо Гвр. Др.
Вв
IIouoBiili Душаи — отсуган

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
llonoBiih Јефтимије — отсутан
Иоповић Коста Др. — за
llonoBiih Мидап В. — за
Поповић Мплап Др. — за
Иоповић Светислав Др. — за
Праљак Недељко — отсутан
Прека Никола — отсутан
Ирекоршек Иван — за
Ирпицип Јово — за
Прша Шиме Др. — отсутан
Пустослвмшвк Расто — за
Иуцељ Иваи Ј. — за
Радпвојсвић Лазар Љ. — отсутан
РадиК Иван — за
Радови!] Саво Др. — за
Радоњић Милан — отсутаи
Радошић Миљан — отсутан
Pajuli Тоша Др. —■ за
Рако Јанко Др. — за
Рапе Стаие Др. — за
Pece.in Отмар — отсутан
Рорбахер Јулијав Др. — отсутан
CaBnli Ара^ел — за
Caiinl, Сава В. — отсутан
јСавковић ll.injii — отсутап
Санто Гавро Др. — за
Сарачевић Ј^адсико — отсутаи
Секулић Милан Др. — за
Селик Јоца М. — отсутан
CejiMaiioBiili Алија — за >
СишЉ Милорад — за
('■iiMOHiili Ллсксапдар М. — отсутап
Смиљанић Тоиа Др. — ва
Coiuili Mn.iojo M. — за
CoKo.Hiniili Ипкола — за
Спасовић Вукапшн — за
ихахић Владо — за
'•ппмд.иф Вјскослав — за
Спинчић Вјекослав — за
Сршкић .Mn.iiui Д]). — отсутан
Стажић Јосип — за
Стајковић Ипкола — отсутан
Станић Лпдра — отсутан
CTI
umi, ВлаДишгр Др. — sa
Станојевић Драгоиир М. — отсутап
' ''■MKijcitllli

.Nlll.lVTllll — 88

ИОДановић Живојив Ар. — отсутан
Стевановић Милан — отсутан
Степанив Миливој — отоутан
'•'i'i'ii.'iiiumiL MiMaii P. — аа
Ствфановић Ili'ii.nT — отсутап
Стијић Mn.iim Др. — за
Стојадииовц], Mii.iocan Д]). — за
'•■'■"ji.umil, Mn.iaii Ђ. Др. — отсутаи
Стошић Стаико
отоутав
Стреаовић Крста — за
Суботић Никола Др. -- огоутан
.'/'.uili Г.пцпрпјс Др. — отсутаи
Јводоровић Војислав
■ отсутаи
I,"-ml, Игњат M. Др. — ва
.'"■^nl, Јакоб — отсутап
.'.""i'l. Тодор Р. — ва
,'"n.i.Kimiii Милан - отоутан
'"["'Mimuiml, \,H;m — отоутав
. Г"п1| Василије — ва
.'Iir"i,icniil, \]ини Д|>.
отсутан
^Рифуновић .^уппша — отсутаи
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Тркуља Станко — за
Трпковић Ставра К. — отсутан
Ћирић Ђорђе — за
Ћирпћ Стеван — отсутан
Ћуковпћ Мплан — за
Узуновпћ Нпкола — отсутаи
Урек Иван — за
Урошевић Мпрко Ил. — отсутан
Урукало Сергпје — за
Фпдапчевић Тома Др. — отсутан
Фпзир Виктор — за
Фотирић Арса — отсутан
Хајдишак Антон — за
Ханжек Лавослав Др. —за
Хасанбеговић Авдо Др. — отсутан
Хођера Светпслав В. — за
Хрибар Никола — за
Христић Бора — за
Цемовић Фплип — отсутаи
Церер AHTOU — за
Ципушевић Методпје — ва
Чорбић Бранко — за
Чохаџић Хазим — за
UlapKOBiili Тихомир — за
Шега Фердо — за
Шелмић Драгић М. — за
Шсћеров Славко Др. — за
Шибеник Стапко Др. — отсутан
Шиљегови!! Владвввр — отсутан
Шнфтар Стеван — за
Шиајдар Фраи.о — отсутап
Шуменковић Илија Др. — отсутап
Шурмми rJsypo Др. — за
Потпрстседпик Др. Коста Попоннћ: Изволнтс
чути резултат гласаша. Гласала су свега 183 пародна
посланнка п СВИ су гласали за. Тнме je у иачелу
примљеи ваковокн продлог o споразуму o клирингу
између Краљевине Југославије и Републике Аустриji!. lio § 55 Иословпика прелазимо на претрес иојеДИНИХ долова овога закоиског предлога. Молим r.
вввестиоца да прочлта појвдине ставове. По § 68
r.iaial.c сс (шдој.чк! d аоједвнвм cTaBOBiiMa.
li.ir.rnTiii.mii Др. Драгутин Коетаћ прочита § 1.
Пот&ретоедник Др. Коота Поповић: Пшша ли
Пародма (■купттипа орочитанв иараграф'.' (Прима).
Објављујем да je iipuM.i.cii. Ивводите чути даљо.
ll.uirciTni.uiu Др. Драгутин KocTiili прочита § 2.
Цотпргтсгдиик Др. Коота llunoitiiK: 11])1ша ли
Иародиа скушдтина |2? (Прпма).
Тиме je у у појединоотииа иримљеп овај ваконcivii оредлог. Прелавимо ^ада на гласаи.е. Молим г.
секрвтара да прозива, a ГООПОДу пародне послаииие
да гласају.
Секретар Милач Мравље оробвва вародне по(viaimivi' да i-.iacajv ii <mii су гласали овако:
AupaMomili llpanKo — за
Al;iili AIITI! — за
Аксентијеви]] Александар — за
V-n'i.Tiil. KooTfl — отоутав
A.iiMumili lllaliiip - ;ia
Aiili(vmiii)iinli Гргур Будиолав Др. — за
Aimli Мића Др. - ;ia
AiiTomijcnnli Душан
отсутаи
ЛитупоииК Jdcuii - отоутав
\p;ml)i'.i()Biili Јован — за
Ауор Људовит Др. — отсутап
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Бабамовпћ Јордан — за
Баљпћ Салих — за
Бањац Љубомир — за
Бараћ Бранко Др. — за
Барле Јанко — отсутаи
Батшшћ Јозо — отсутан
Бачић Стјепан Др. — за
Бенко Јосип — отсутан
Бешировнћ Димитрпје Р. — отсутан
Богдановик Исо — отсутап
Божић Милан — отсутан
Бориоављевпћ СтрахшБа — за
Бркпћ Стјепан — за
Брушија Радослав — за
Будишин Стеваи — за
Буквић Александар — отгутап
Буновић Милан — отсутан
Ваљавец Стјепан — отсутои
Варда Север — за
Васиљовпћ Стеван Др. — за
Величковић Миладвв — отсутаи
Вељковић Вељко — ва
Видаковић Витомир — за
Впдић Јеша Др. — за
Видовнћ Богдаи Др. — за
Војиновић Јоваи В. — за
Вошњак Богумил Др. — за
Byjiili Димптрије В. — за
Вукићовић Bonih Др. — отсутаи
Гавранчић Отон Др. — за
Гавриловпћ Ото — за
Гајшек Карло — аа
Главички Божидар — ва
Господиети!! Фраи.о — отсутаи
Грајиђ I lopo ■- за
Грба Миловаи Др. — sa
Грбић Бмшшјав — ва
Tplinli Васиљ
ва
Грубанови}| Mii.iian
отсутан
Грубвр Фрам.о Др. — ва
Давидовиђ Витомир
ва
Даии.кшп!. /IiiiHKO
ОТОутан
Деметровић .i.vpaj
отсутан
Дсриитп!. Ђулага
ртсуган
Дп.ммтријевп!. Мита
за
Дшштријавић Хаџи-Тодор
ва
;l,(in|)()|inli Mll.i; li (]. — ва

Довевенокв Јовав
отоутан
Дпди!. Ллекоавдар Т&ка
отоутан
Дошен Мирко Д]).
отсутан
ДриговиЈ! Mn.ioiu II.
отоутсш
Дрљача Бранко — отоутан
Дрмељ Алојвиј
88
ДубокОВи!! Јурај
(i'i'cvraii
'I.MIUIII, l'ncTo
ua
'l.'i()|)l)cuiili Вдадшшр
отоутав
Ђурић Михаи io - ва
Ivici'omili Иво Др.
iiTCVTiiii
'■limiaiKiiiuli Mii.ian
88
■"l.iiitaiiMriuili МихаВДО
aa
Жввковић licrociiM Др.
отоутаи
Живојивови!] Душав М. - ва
Захарић Чедомир
ва
•'■iM.Kuiml, БОШКО

88

SeMJbuli Јцкоб - отоутав
ИвандвкиЈЈ
ilitKumil, Мирко Др.
UBaiimiicuiil. Петар
В8

88

Иваичевпћ Душан — отсутан
Мсаковић Миливоје Ђ. — за
Исаковић Мпто — за
Јанковић Велизар Др. — за
Јевремовић Драгољуб Др. — за
JcBTiili Животије -- отсутан
JCBTIIII Мдлутин Ал. — за
Јевтић Михаило. Р. — за
Јевтић Радован — отсутан
Јелпп МиЛутин — отсутан
Јеличић Божа Ц. — отсутап
JepeMiiii Живојин — отсутан
Јеремић Тоде Др. — за
Јовав Аидрија — отоутан
JoBanoBiili Александар — отсутаи
JoBanoBiili Ђрка — отсутаи
Јовановиђ Јова — отсутан
Јовичић Добросав — отсутаи
Кади1'1 Хусеин — ва
КајмаковиК Омер — за
Каламатијевић Михаило Р. — за
Канд|Д Јовиша К. —• отоутан
lx';iT!iii Мплош — отоутан
Каћанскв Стевав — отсутаи
Kemcijomili Никола Д]). — за
Клинц Дитон — отсутан
КнежевиК Ловро — отсутап
Киежеви!. Стјепо Др. - - отсутан
Ковач Анте Љ.
ва
Ковачеви^ Драгутин Карло — отсутан
Кожуљ Марко Др. — за
Kojul. Драгутин Др. — отоутав
Комаи A.miin — отоутав
Костиђ Драгутин Д1). — ва
K'orTnl. Милорад Ј. Др.
отоутав
Краљевић Драгав Др.
ва
Крамвр 1лбврт Др.
отсутам
Крафх Стевав Др.
ва
Крејчв Airmii
отсутан
Кротановић Ристо
отсутав
KpcTids Владимир
ва
h'i'CTiil, Милутиа
отсутав
K'pcTiiK Михаило В. — ва
Kv;iMiuiomili Jlasap I«.
отсутап
l<\jyiii,mli Лидрија K.
отсутан
Кујунџић Богољуб К.
88
Куиануди [{иста Др.
отсутап
Кунтарић Ain'(> Д|1.
88
Куњашић .lna\iiM
от&утав
Куртовић Војко
отсутан
Куртовић Шунрија
ва
i
Лаваревић Mu nn-Mi M,
отоутав
Лаварввић Тодор Др, - ва
Лаааревић Теодоспјс K'.
за
Jl;i;i;.p(4iiili ФиЛИЛ С, Др.
иггутаи
Леушић Ђу])о Др.
ва
Лиоавац Младвн Др.
отоутав
Лончареви}) Ивав Др,
отоутав
Л
ар Станко • ва
.ivh-ni, Живав Др.
отоутав
Макар Дак
гоутвм
Макоимовић Божидар
отсутан
Маноимовић Стјеоан
отоута^
Маланчод В [адо Др.
отоутАн
Маринковић Војиолав Др.
отоутан
M;'P.j.iii Ђуро
ва
Miip,'piii;iU Спмо
отсутап

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Маркић Фраљо — за
Марковић Миленко Др. — отсутап
MapKoiml) Милорад II. — за
"lapKOBiili Никола
ва
Марковпћ Петар К. — за
Мастровпћ Анте *l>. — отсутан
Иатица Павао — ва
Матић Ђока Н. — в!а
Мацековнћ Матија — отоутан
Машнћ Марко — отсутап
Метикош Mn.iaii Др. — отсутап
Мијић Мнлап Т).
отсутан
Милетић Вјекослав Др. — отсутан
Милетић Владислав — отсутав
Пвлошевић Гавро
ва
Милошеви!! Младен II. — отсугмш
Милутиновић Милинко l'. - ва
Милутиновић Милорад Ђ. — отсутаи
Мисирлнћ Јован Т. — отсутал
Митровић Јован Р. .таи
Михаиловић U.inja II. — отдоутан
Михајловић Светислав Др. — отсутав
МохорпК Иван
аа
Мравље Милан
отсутан
Мулалић Муотафа A.
ва
Најдофер Мпрко — отоутав
Недељковић Урош II.
отсутан
'liiiviii, ilmai.ia Др. - OTGflOB
Никић Федор Др. — отсутаи
Ввкодијевиђ Аранђе i Д. •— отсутап
UiiKo.ini, Бранко Др. — отоутан
"niiKoitiili Трипко - отсутан
"vnl, Петар Др. — иа
Н>амцул Ранко Дј). — отсутан
Обрадовић Алскса Ј. — отсутав
'•'■Tojni, Ђуро Др.
отсутан
Пав 1ич Алојвиј
отсутан
";||^'|гк llnaii Др. — за
Ц*рабућски 'Г)()])1)е — ва
Oapj с Шпиро <|). — :за
";|xi'|mm; Фркњо
ва
И^трногић Љуба
отоутан
Иврић Матеј Др.
птсутаи
"''l'iiii Миливоје Ђ.
отоутан
[jepiili Иипко Др.
i>a
Пврко Драгутин li.
отоутав
"''■namili. Mn.iaii
аа
Петовар Ловро
ва
^етричић Н{ивко Др.
ва
Пвтровић Марко
отоутав
''''ишј, Милутин
отоутан
Иавко Људевит Др.
ва
ПиштелиК C.iama) A. Др.
отсутаи
""i'aMimi; Виктор
(гггут.т
'"имииј, Димитрије < 'ii.
отсутан
'"lauuil, Добровије Гвр. Др.
отоутан
''
ml, Душан
отоутан
'"iHiiuil, Јефтимиј
rcvT.in
'"iKmnl, Коста Др.
ва
'"Himni, Mn.mii И.
отоутан
^11 nI. Mn.iaii Др.
ВВ
1
ml, Светислав Др.
отсутан
:I
T baK Недељко
ва
I'"!;.! Инкола
ва
JjpeKopiuen Иваи
ва
Црииции Јово
ва
"i'nia liiiiM,. Др,
отсутан

Иустоследмшек Расто — за
Пуцсл, Пваи Ј. — за
Радивојевић Лазар Љ. — за
Радиђ Пиаи — ва
Радовик Саво Др. — отсутан
Радољић Милан — отсута}!
онић Миљан — отсутан
Pajnii Тоша Др. — отсутаи
Рако Јанно Др. — за
Рапе Стаие Др. — за
Реоелв Отмар — отсутан
Рорбахер Јупијан Др. — отсутан
Савић A|)aiil|iM - - за
(".amili Сава В. — за
Савковић ll.nija — отсутан
С.апто Гавро Др. — отсутаи
Сарачевић Раденко — отсутап
(liKViuii .Mn.iaii Др. — за
<>. mii Јоца М. — отсутап
Селнановвђ Адија — за
CiiMiiii Мидорад — за
Симовић Александар М. — отсутаи
(Aiii.i.aiml, 'Гома Др. — за
COKIIII Мидоје -М. -- отсутап
Соколовић HiiKo.ia — за
Спасовић iJvKaiumi — за
CiiaMil, ВЛОДО — отсутам
Сшшдлер Ијекослав — за
('.imirini, Вјвкослав — за
(l]miKnli Mn.iaii Др. — отсутаи
('.Tamiili Jocmi — за
OiaJKOHiili Пикола — отсутап
('.Taimli Андра — отсутан
Станишиђ Иладп.мп]) Др. — за
Oianojcuiili Драгомир М. — отсутаи
( r.iiKpjcimii Mii.ivTini — за
( TrjiMiHiiiiil, ЗКивојив A]). — отсутан
t .•naiitiinmiii Mn.iau — отсутаи
Ствпанов Mii.inBiij — за
СтвШШОВИћ Miiiaii i' — за
('.П' iiaiinimli Пги.ат
отсутаи
('.•mjiili .Mn.iaii Др4
отоутав
Стојадиновић Милосав Др. - за
СтОЈКОВиђ MiMan 'l.'). Др,
отоутав
('.■ri.miii, Стаменко
отоутав
Oriiraoimli Крота
ва
('.vniiTiili liiiKM.ia Др.
итсутан.
Тадић Глигорије Д]). - отоутав
Теодо] uli Во]ислав
отоутш
Толић Пги.ат М. Др. — за
Tmini, Јакоб
отоутав
Inimli Тодор Р. — за
'i'niM.miinl, Милав — ОТСутап
Торомановиђ Хасап — аа
Трбић Ваоидије
отоутав
i рГл.јсцц!, ^рош Др.
отсутап
Трифуновић . Бубиша
• за
Тркуља Станко
ва
Трпховић Ставре К.
ва
Tmimli Ђорђе — ва
'iiii|Mil, ('■■iTiian
отоутав
ЋукОВић Mli.ian
:ia
N aviamiil. II iiiai KI
птсугам
N peh- llnaii
ва
N рошавић Мирко 111.
отсутаа
N рукало Сергије
ва
фидавчввић Тома Др. — отсутам
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Фигтр »hiiKTop — ва
ФотирпК Лрса — за
Ч.ддип.ак Лптои
88
Хапжек Лавослав Др. — отсутаи
Хасанбеговнћ Авдо Др. — отоутан
Кођгаа Свешолав В. — за
Хрнбар IliiKo.ia — за
\|iii(Tiili liopa — отсутап
HeMomili <1>II.IIIII
отсутав
Церер Литон — ва
Hmiviiii'itiili Методпје — за
Чорбић Бранко — за
Чихаџи!. Хааим — отсутап
Шарковић Тихомир — за
Шега Фордо — за
lllf.iMnli Драгић Мвв
Шећфов Сдавко Др.
ва
Шнбешпс Станко JŠjp.
отоутаа
lllii.i.t'i-ninili Вдадимир
отоутан
llliii|iTap (".теван — за
Шнајдар Фрав>о — отоутан
Шуменковив llmja Др. — отоутав
Шуршш Ђуро Др.
ва
Паимфетеедник Др. Авдо ХаванбмпввА: Ивво.IIITI' чути рввуатат г.laian.a. Г.laia.m ]е (Швга 17Л
народва аоеданнха и сва оу гааоалв ва. Преш томо
овај ваконокв вредпог арнмљвн je и ковачно и бићв
vnvi.cii ('.спату na да.1,11 ])ад.

Прелашшо ва одадшу лчку пнавног реда:

Претрео лзвештаја

одбора ;i!i

ироучаиаи.с

ваков

оког оредпога o опоравзгму o клжрингу квк^у Кра-

.i.i'iumc Југоодавије и Швајцарско К()11ф('д<']>1>дијо.
Ивћодитв чутп Гооподива Министра финановуа.
Мттс&ар финамеија Др. Нпорад АорђшА:
Господо пародпн посмапицп. ООИМ pHHI ОПШПП "■»аоивна које сам нагласио ШШО час кад je иила реч
n к.ифтпу оа Луотрнјрком Репубднкон ве бнх имао
иитта нарочкм да вапонвввм аоводом опарАвуха
п K.mjimirv ВШвђу вашв Државв " Шиајцарске
Ковфедерације. Да вапоневем оамо да за равлхку
i.,i кдвринга којв отв надо чле ићволедв BBmaoant,
onaj опоравум »i клнрннгу оа Шввјцароком ЕСовфедерацијом обухваса регуажоањб увајамнш однооа
im ООНОВу рогаОГ врОМбП В Вв DO ООНОВу м.уинпх

ii.iaiiaii.a' Погрвба ва вехон шврои основом код pe

iv.nirau.a тих n.ial.aii.a ОВДв, J
И 'мучају пиј.'
ооотојада, ji'i> je, као пио je аовнато, nam тоговивокв бкдаво npfMa Швајцарокој акошан. Tanan j«
Гши врошдв годвне a аадам оа да he бвта ■ ове PO
диае да lif oe пш рвципрочшш уплатама вод ваше
Народвв банке и Швајцароке Народва банка дуго
naii.a и iiiiT|)avKiinaii.a аа yBOB ОДВООВО naima vaajaMiin
iciiMiirmmiiaTii. Пма јгдпа iTiiap гамп, кија НВрО
чити ДОПрВНООВ иопптгту ОВОГв ОПОравуМВ, иа ROjy

оматрам дв трвба да овратвм важв>у Народвв окуп

mnmi'. TO ja ОрвДВВђвВ иачин аа ЛШШНДаЦИЈ^ ОаДД8
Roja "'ni оа ухавао по вотвху времвва, вакојв j<' onoравум •> ВДВриВГу ВаКЉучвВ. \Х0 Gn тај салдо нод

Швајцароха Народва банха био у вашу кориот, ов

Пи сс мама имаи пги. larm и у ГОТОВу, У ВШаЈЦарвКИМ
девивама; вхо бв бно ва вашу ппеку, ов oe im вопла
тити дс.шм вукцеоввнвм упдаташ no оном вориал
BOU пачиму.ии КОМв 0в ЦвО тај мигап ii|iiiiii, уn la'raMa
вапш утиника аа рачум ШиаЈцарп;'', сво док тај
08 [ДО ROJB 6fl 06 тами јаиип Вв буДО ВВШфвВ.
ООВМ Tura ni' Гшх nu
mina ОООбвНО " ВвраК'

ТврвОТИЧВО да ВОДВучвМ J OSOM ОПОравуму. Он j''

пзрађен, закључеи DO једио.м типу скоро, no комв
се такви споразумп и 11])аве. Ja бвхиолио Народву
(KViiuiTimv и овог пута да тај споравум ввволи орв*
хватити. (Аплауз).
Потпретседник Др. АвДО ХасанГи'ГоИ1|1г. V начолпом претресу овог закоиског оредлога није се
niiKO од господе народних вооланика јанио за реч
и ми ћемо према томе прећи иа гдаоање у начелу«
Гласаће ће се уоГ)11чаЈ1мт.м вачинои. Позивам Р«
секретара да нзволи пзвршити оровввку.
Секре&ар AUTP Коиач оровива вародне посл^
вике да гласају и onu су гласали овако:
Аврамовнћ 1)ранко — за
Al)iih Аите — за
Аксентнјевић Александар — sa
Алексић Коста — за
AiiMOBiih UJahiip — за
Aiiiii'.iiinoBuh Гргур Будиодав Др. — ва
Aimii Muha Др. — ea
AiiTdimjcmiii Душап — за
Аптунови!! Јосип — ва
AiiTviiDuiili Јбспи — ва
Аранђеловнћ Јоваи — за
Ауер Људевир Др. — ва
Бабаиовш Јордан — sa
Г>ал>и1| Салпх — sa
Г.аи.ац Љубомнр — sa
r.ajial. Пранко Др. — ва
1>арле Јанко — отсутаи
ПатипиК Јозо — sa
Бачв)] (/гјепан Др. — ва
Бввко Јоспп — sa
за
Бвошроввћ Д11М11ТЈ)11Јо Р.
r>iii';;amiiiiili Исо — ва
r.iivKiiii Мплан — ва
за
НорисављевиК Страхип.а
lipKiili Стјепап —■ отсутап
Гфушмја Радослав — аа
Будвпшв Стеван — отсутан
Бухввћ Алексаидар — отсутап
r.vmimiii Мплап — отсутап

ВвАавец Стјеоав — отоутан

На])да (^свер — отсутап
Hani.i.cnnli Стеван Др. — аа
H(viii4iaiiuili Миладин - ва
Hi'.i.Koimii HIVI.KO — sa
HiMaiaimiii Иптпмпр — за
ИидиК .Iniia Др. — ва
Нидовп!! Г.шдаи Љ>. — sa
Hiijmiiiniili Joiiaii li.
аа
Bi i.aic Гииуми.! Др. — ва
Hvjnl, Дттрија В. — огоутан
Hvniilirimi. Вопш Др<
ва
ГавранчвА < 1жш Др. — su
Гапри.ииш!. Ото — su
ГајшвИ Карло — sa
Г.iami4i;ii БОЖаДВр — 8а

Гооаодвбпћ Фрв&о — вн

Tjiajiili lli'])o — sa
[рба Mii.iunaii Др. — аа
ГрииК Бшишјан — аа
Грђић Hacii.i. - ва
ГрубВНОВ^! Mu lan — ва
Грубвр Фра&0 Дротсутам
Данпдтш!. Витомп])
аа
Дапи numli ЖаВМО sa
ДВИПрОПћ Јурај — sa

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Дервишић Ђулага — за
Дшштријевпћ Мита — за
Димитријевић Хаџи-Тодор — за
ДоПровић Милан С. — за
Добровољац Мплан Ј. - - ва
Довезенски Јован С. — за
Додић Александар-Така -.- отсутап
Дошеп Мпрко Др. — за
Драговић Мплош П. — за
Дрљача Бранко — отсутан
Дрмељ Алoj зиj — за
Дубоковнћ Јурај — за
ЂокиН Ристо — за
Ђорђевић Владимир — за
Ђурић Мпхаило — за
Елеговић Иво Др.
отсутаи
Жпваиовић Милан — за
Живанчевпћ Мнхаило — за
Живковић Негосим Др. — отсутал
Живојииовић Душан М. — за
ЗахарпН Чедомир — за
Зељковик Бошко — за
Земљић Јакоб — за
Ивапдекпћ - - Ивковић Мпрко Др.
pa
Иванишевнћ Петар ~ - за
Иваичевић Душан — за
Исаковић Миливоје Ђ. -- отсутап
Исаковић Мито - за
•'anKOBiih Велизар Др. — отсутаи
Јервемовић Драгољуб Др. — за
Јевтић Животнје — ва
JeBTidi Милутин Лл. — за
JeBnih Михапло Р. — за
Јевтић Радован — за
•'(^inh Милутип — за
ЈеличиИ Божа Ц. — за
^epeMiih Живојин — за
••epftMiili '1'оде Др. — за
JoBaii Лпдрпја — ва
JoBanoBiih Александар - ва
'овановић Т>ока — ва
•'onaiiOBiili Јова — за
■о&ичић Добросав -- за
Кадић Хусеин - - за
^aJManoBuli Омер — за
Каламатијевић Михаило Р. — ва
Р-андић Јовиша К. - - за
KUTUI. Милош -- отсутаи
Рлћански Стеван — отсутан
^uKi.ihonnl. Никола Др. - - за
јЈланц Антон - отоутан
^вежевић Лонро — отсутан
за
^нежеви!. Стјепо Др.
Ковцч Анте Љ. -- sa
Карло — отгутаи
мрвачевић Драгутиа
^ожу,;,. Марко Др. - ;м
ва
j^jiil. Драгутин Др.
V'N,;|ii Албин - за
Костић Драгути^ Др. — за
JVOCTHI, Милорад Ј. Др.
ва
^PajLemil, Драган Др. - аа
fjPaMep Албврт Д]". - »a
M'^IJIT Стеван Др. - отсутан
.^"'јчи Антон
отоутан
M^Taiioiini, Ристо - вв
M,("nili Владимир - ва
Чхти!, Miijivrim - аа
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Крстић Михаило В. — за
Крстић Симо — за
Кузмановић Лазар К. — за
Кујунџић Андрија К. — за
Кујунџпћ Богољуб К. — за
Кумануди Коста Др. — отсутаи
Куитарић Анте Др. — за
Куљашић Јоахим — отсутан
Куртовић Војко — за
Куртовпћ Шукрија — за
Казаревић Милован М. — за
Лазаревпћ Тодор Др. — за
Лазаревпћ Теодосије К. - - за
Лазаревић Филип G. Др. — за
Леушић Хуро Др. - - отсутап
Лисавац Младен Др. — отоутап
Лончаревић Иван Др. — отоутан
Лончар Станко —■ за
Лукић Живан Др. — за
Макар Дако — отсутан
Максимовић Божпдар — за
Максимовић Стјепан — за
Маланчец Владо Др. — за
MapiiHKOBiih Војислав Др. — отсутан
Марјан Ђуро — за
Марјанац Симо — отсутап
Маркић Фран.о — за
Марковић Миленко Др. — отсутаи
Марковић Милорад П. — за
Марковић Никола — за
Марковнћ Петар К. —^ за
Мастровић Аите <l). - за
Матица Павао — за
Матић Ђока Н. — за
МацековиК Матија — за
Машић Марко — отсутан
Метпкош Милан Др. — за
Мијпћ Милан Ђ. - ва
Милетић Вјекослав Др. -- ва
Милетић Владислав -- за
Милошевић Гавро — за
Милошевић Младен II.
за
Милутииовп!. Mii.iiiHKO P. - за
Мплутиновић Мплорад 'li. - отсутап
Мнсирлић Јован Т. — sa
Митровић Јован Р. -- за
Михаиловић Илпја II. - отсутап
Михајлови!! Свотислав Др.
за
Мохорн!) Ивап
ва
Мравље Милан — ва
Мулали!! Мустафа A.
аа
Бајдофер Мирко
;ta
Иедељковчћ Урош li. - за
IliiKiili Пикола Др. -- отсутаи
IhiKiili Федор Др. — —за
Пикодирчш!. Apanlic.i Д. - ва
IliiKo.niiii Бранко Др . — за
llminoBiili TpiuiKo
:!а
llvnli Петар Др.
за
ЊаМЦул Рапио Др. — отсутаи
Обрадовић Алекса Ј. — ва
()(TDJnli Ђуро Др. - за
Иавлич Алојзиј
отсутаи
Иалочек Ивап Др. - ва
ИарабуЈЈСкн Ђорђе - ва
Паранос Шпиро <l). - за
lla\'epiiiiK фрањо
ва
10
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Патрногић Љуба — sa
Перић Матеј Др. — отсутан
Перић Миливоје Ђ. — за
Перић Нпнко Др. — отсутан
Перко Драгутин В. — за
Петковић Милаи — за
Петовар Ловро — за
Иетричић Живко Др. — за
Петровић Марко — за
Пешпћ Милутин — отсутан
Пивко Људевит Др. — за
Пиштелић Славко A. Др. — за
Погачннк Внктор — за
IlonoBuh Димитрије Он. — за
Поповић Добровоје Гер. Др. — за
IIonoBiih Душан — лн
Поповнћ Јефтимије — отСутап
FlonoBiili Коста Др. — вк
IIonoBiih Милаи В. — отсутаи
IIonoBiih Мплан Др. — за
ПоповиК Светислав Др. — за
Праљак Недељко — за
Ирека Никола — отсутан
Прекоршек Иваи — за
Принцпп Јово - за
Ирша Шпме Др. — отсутан
Пустослемшек Расто -- за
Пуцељ Иван Ј. — за
Радивојевић Лазар Љ. — за
Радић Иван — отсутан
Радовић Саво Др. — за
Радољић Мнлан
за
Радоиић Миљаи
отсутан
Pajnh Toma Др.
за
Рако Јамко Др.
за
Рапе Стане Др.
отсутан
Ресели Отмар — отсугап
Рорбахср Јулијан Др.
за
088111» Аранђел — за
CaBidi С.ава В. — за
Савкови!« Илија — за
Санто Гавро Др. — за
CapaueBiih Радепко — отсутак
Секулић Милан Др. — за
Селш Јоца М. — за
Селмановпћ Алпја —■ за
CiiMiili Мплорад — отсутаи
птсутап
CiiMoiiiili Ллоксандар M
СмиљапиК Тома Др. — na
COKHII Милоје М. — аа
CoKOJionnli Ипкола - за
Ciiaconiil. Нукаапт - отсутаи
Ciiaxnli Владо - ва
Сшшдпер Вјекосвав - за
(".iimiMiili Вјекослав - за
CpuiKiih Милаи Дј).
за
СтажиК Јосип - за
СтИЈКОВИћ IliiKo.ni
(iicvraii
C.Taimli ЛиДЈ)а
отоугап
('.Taimumli Владпмир Др. — за
('.Tauojcmili Драгомнр IVI. — за
• '.Taiiojoniili Милутии — за

CteBBHOBidi Живојин Лр. — ea
Оеваиовн!. Милап — з'а
Степаиов Мидввој
- аа
(>eiiammiil, Mnian R.
:ш
Стсфамоии!, Игн.ат
im

Стијић Мплан Др. — за
за
СтојадиновпН Милосав Др
Оојковић Милан Ђ. Др. - - за
Стошић Стаменко — отсутап
Стрезовнћ Крста — за
СуботнН Никола Др.
отсутаи
Тадић Глигорпје Др.
за
Теодоровић Војислав
отсутан
ТолиИ Игњат М. Др.
за
ToMiih Јакоб — отсутан
Тонић Тодор Р. — за
Топаловић Милан — за
Торомановић Хасан — за
Трбић Васплије — за
'Грбојевић Урош Др. — за
Трифуиовић Љубиша — за
Тркуља Станко — за
TpiiKOBiih Ставра К. — за
'Вирић Ђорђе — за
Ћирић Стеван — за
'liyKOBiih Милан — отсугаи
Узуновић Никола — за
Урек Иван — отсутан
Урошевић Мирко Ил. —■ отсутан
Урукало Сергије — отсутан
Фиданчевпћ Тома Др. — отсутан
Физпр Впктор — за
Фотирић Арса — за
ХајдинЈак Антоп — отсутап
Ханжек Лавослав Др. — за
Хасанбсговић Лвдо Др. — (аретседава)
Хођера Светислав В. — за
Хрибар Ннкола — за
Христи^ Бора — за
Цемовић Фнлип — аа
Церер Лнтон — за
ЦипушевиК Методпје — за
^opfiuii Бранмо — за
4oxaynli Хазнм - за
ШарковиК 'Гнхомир — за
Ulera Фердо — за
ИЈолмиК Драгић М. — за
IHehepoB Славко Др. — за
Шибеннк Стапко Др. — отсутаи
IIIiuberoBiili Владимир
отсутап
Шпфтар Стевап — аа
Шнајдар (|)раи.о — за
[Пуиенковив Илија Др.
отсутаи
Шуршш 'Г>уро Др. — за
Потпрег&ссдит; Др. Лкдо \1И'аиГм>гопи(|: l-,|il'
оало je у свему 17S посламика п сви су гласали заПрсма томс je овај аакопсии предлог у пачелу npi|M'
i.i'ii. Како ов иико mije јавио за реч у иретресу Ч
појединостнма, то прелазимо на гласап.с. Г.кн ain'
ое на уобичајени пачин. Изволите чути шшестисн:1
који lie вам ирочитати ааконски предлог.

Извеетилац Др. Драгутни Кмгаћ орочнта за'
Koiiciai предлог,
Потпре&седник Др. Лвдо Каомбеговић: l'l"1'
ма ли Народна окушдпша? (Прима). Овјавл.уј*'

Дв јв ВакОНОКИ ПрвДЛОГ Ц>Ш(&вИ И у иојединогтпм!''
ll|i(Mia3iiM() ма КОНачно iviucan.e.
CeKinmaji Анте luiiiaM прозива иародне ПООЛВ'
ппке да гласају. II omi су гласали овако:

А.врановић Бранко
.M)iili Дпте — за

в'а

AKOenTiijeBiili Ллоксандар

аа

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Алексић , Коста — за
Алиловнћ Шаћир — за
Анђелииовић Гргур Будислав Др. — за
Анић Muha Др. — за
Антонијевић Душан — за
Антуновић Јосип — отсутан
Аранђеловпћ Јован — за
Ауер Људевнт Др. — за
Бабамовић Јордан — отсутан
Баљић Салих — за
Кањац Љубомнр — за
Бараћ Бранко Др. — за
Барле Јаико — отсутан
Б&тшшћ Јозо — за
Бачић Стјепан Др. — за
Венко Јоснп — отсутан
Вешировић Димитрије Р. — отсутаи
Еогдаиовић Исо — за
Вожић Милан — за
Борисављевић Страхиша — за
Кркић Стјепан — отсутан
Ерушија Радослав — за
Еудишпи Стеваи — отсутан
Куквпћ Александар — отсутан
Куновић Милан - - отсутан
Вал,авец Стјепап - отсутан
^арда Север - отсутан
°асиљевиђ Стеван — Др. - - за
Величкови1\ Мнладпн — за
»ељковић Вељко — за
"ПдаковпН Витомпр — за
ВпдиЈ, Јеша Др. - за
Видови!! Богдан Др. — за
"OjnnoBiili Јован В. — за
"Ошц.ак Богумил Др. — за
^УЈпК Димитријс В. — отсутаи
»Укићевић Богић Др. - - sa
Равранчић Отон Др. - ва
^авриловић Ото — за
Ј^јшек Ј-Сарло — отсутап
iлавпчкп Божидар - за
ј^сподиети!! Фраи.о
за
^PHjiil. I lopo — за
за
' I"'a Мпловаи Др.
I^pi'nl, Емилијан — за
СРђић Васиљ - - за
L,Py6aiioBiili Милан — ва
{рубер Фрап.о Д]). - отсутаи
Давидовии Витомир
отсутан
Даниловић Живко - за
Деметрови11 Јурај - за
Дервиши!. Ђулага — ва
/UiMiiTpujoiiiili Мита
ва
Димитријевић Хаџи-Тодор -- за
ДобровиЈ! Милан ('.. — за
Доброиољац Милан .).
ва
Довеаеиски
Јован
С.
—
за
Д0Ди1| Александар Тана — отсутап
Д()1"<'11 Мирко Др. - ва
Драговић Милош П.
за
Дрљача Бранко -- отсутан
Дрмвљ Алојзиј — отсутан
ЗУбоковић Јурај -- отсутам
hoiuil, Риото
отсутап
^орђевић Владимир — отсутан
^Ури!. Михаило
за
'^"ToBiili Иво Д)). - отсутаи

Живановић Милан — за
Живанчевић Мпхаило — за
Живковић Негосим Др. — отсутаи
Жнвојиновић Душан М. — за
Захарпћ Чедомир — за
Зељковпћ Бошко — за
Земљпћ Јакоб — за
Мвандекић — Ивковић Мпрко Др. — за
Иванпшевић Петар — за
Иванчевић Душан — за
Мсаковнћ Мнливоје Ђ. — отсутаи
Мсаковић Мито — з&
Јанковић Велизар Др. — отсутаи
Јевремовић Драгољуб Др. — за
Јевтић Животије — за
Јевтић Милутин Ал. — отсуатн
Јевтпћ Михаило Р. — за
Јевтић Радован — отсутан
Јелић Милутин — за
Јеличић Божа Ц. — за
Јеремцћ Живојин — за
Јеремпћ Тоде Др. — за
Јован Лндрија — за
Јовановић Александар — за
Јовановић Ђока — за
Јовановић Јова — за
Јовичић Добросав — за
Кадпћ Хусеин — за
Кајмаковпћ Омер — за
Ј^аламатијевић Михаило Р. — за
Кандић Јовиша К. — за
Катић Милош — отсутан
Каћански Стеван — отсутаи
Кешељевић Никола Др. — за
limun Лнтон — отсутан
Кпежевић Ловро — отсутаи
Кнежевпћ Стијепо Др. —^ за
Ковач Лнте Љ. — за
Ковачевић Драгутин — Карло — отсутан
Кожуљ Марко Др. — за
Kojuh Драгутин Др. — за
Комап Албин — за
KocTiili Драгутин Др. — за
KocTiih Милорад Ј. Др. — за
Kpa.bCBiiii Драгаи Др. — за
Крамер Ллберт Др. — за
Крафт Стеван Др. — отсутан
Крејчи Аптон — отсутан
HipcTanoBiili Ристо — за
КрстиК Владимир — за
KpCTidi Милутин — за
KpcTiiii Михаило В. — за
KpcTiili CIIMO — за
Ј^узмаиови!) Лааар К. — за
КујунџиЉ Лндреја К. — за
КујунџиЉ Богољуб К. — за
Куманудп Коста Др. - отсутан
Кунтарић Анте Др.
за
K'vn.aiunh Јоахим — отсутаи
Куртони!. Војко
;i)i
Куртови!! Шунрија - за
Лазареви!) Мпловап М.
за .
Лазареви)! Тодор Др. — за
JlasapcBiiii Теодосије К. - - за
Лшаревцђ Фидип ('.. Др. — за
. h'vmiili Ђуро Др. — отсутап
Лнсавац Младен Др. — отсутан
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Лончаревић Ивап Др. — отсутан
Лончар Станко — за
Лукпћ Живан Др. — за
Макар Дако — отсутан
.Максимовић 1)С)/К11дар — за
Макспмовпћ Стјепан — за
Маланчец Владо Др. — за
Маринковић Војислав Др. —■ отсутан
Марјан Ђуро — за
Марјанац Спмо — отсутаи
Маркић Фрањо — за
Марковић Мпленко Др. — отсутаи
Марковић Милорад П. — за
Марковпћ Никола — отсутан
MapKOBiili Петар К. - - отсутаи
MacTpoBiili Лнте Ф. — за
Матица Иавао — за
Матић Ђока Н. — за
Мацековић Матија — за
Машић Марко — отсутап
Метвкош Мвдав Др. — за
Мијић Мплан Ћ. - ва
Ми.гетиН Вјекослав Др. — за
Mii.reTiih ВладиСлав — за
МилошевиК Гавро — за
Милошевиђ Младеи II. — ва
Милутипови!! Милинко Р. — за
Милутинови!! Милорад Ђ. — отсутаи
МисирлиК Јоваи Т. - за
МитровиК Јоваи Р. r- за
Мнхаиловић Илија II.
отсутаи
Михајловић Светислав Др. — за
Мохорић Ивап - отсутаи
Мравље Милан — ва
Мулалић Мустафа A. - ва
Најдофср Мирко
за
Недељкови!! Урош II. - ва
IliiKiih Никола Др.
отсутан
HiiKitli Федор Др. — ва
НикодијевиК Араи1)ел Д. — за
IhiKo.inli r>paiiKO Др. - 8а
IIIIIIKOBUJI Трппко - за
Hyiiii Иета]) Др. — за
Н)амцул Раико Д]).
отсутам
ОбрадовиЈ! Алскса Ј. —^ за
Остојић Ђуро Др. - ва
Иавлич Ллојзиј — отсутаи
Малсчек Иваи Др. — ва
Парабућока Ђорђо
за
Паравоо llliiii])i) Ф. - - за
Иахорипк Фрап.о
;}а
Патрногпћ Л^уба
ва
Ih'pnii Матеј Др. — отоутав
ИормК Миливојс Д. — за
Ilopnii llmiKO Др. — отсутап
Пврко Драгутпп В.
U
Петковш Мвлав — за
Потовар Ловро — ;ia
IN'TiuiMiil. VK'iiBKO Д]). — за
Петровић Марко
за
llt'iimli Милутин
отоутан
Пивко Људевит Др. — ва
llmuTtviiil, Сдавко A. Др.
;ia
Погачник Виктор
sa
lloimiint, Лимитрије Он.
ва
Поповић Добровоје Гвр. Др.
отоутав
Jlonouiih Душаа — отсутап

Поиови!) Јефтимпје — отсутаи
IlouoBuh Коста Др. — за
Иоповић Милан В. — отсутаи
IlouoBiih Милаи Др. — за
llonoBiih Светислав Др. — за
11рал.ак Недељко — за
Ирека Нинола — отсутан
Ирокоршек Иваи — отсутан
Припцип Јово — отсутан
Ирша Шиме Др. — отсутан
Пустослемшек Расто — за
Пудељ Иван Ј. — за
Радпвојевпћ Лазар Љ. — за
Радић Иваи — отсутаи
Радовић Саво Др. — за
Радољић Милан — за
РадониК Миљан — отсутаи
Pajnh Тоша Др. — за
Рако Јапко Др. — за
Paue Стане Др. — отсутан
Ресели Отмар — отсутан
Рорбахер Јулпјан Др. — за
Савић Аранђел — за
CaBiili Сава В. — за
С.апковпК Илпја — за
Санто Гавро Др. — за
(^арачевић Раденко — отсутам
Секулић Милан Др. — за
СелиК Јоца М. — отсутаи
GviMaiioBiih Ллпја — за
Cininii Милорад — отсутан
('.n.Moniili Алексаидар М. — отсутаи
('.Mii,i.amili Тома Др. — за
СоЈшК Мплоје М. - - за
Соколови!! Никола — за
CiiacoBiili Вукашин — отсутап
('.iiaxiili Владо — за
Спиндлер Вјенослав — за
CnuiPiiili Вјекослав — за
(Ipiiimiii Милаи Др. — за
Стажић Јосип — за
Стајковић Никола — отсутап
(iTaimli Андра - отсутап
('.Taimiimli Иладпмцр Др. - ва
('.TaiiojiMuili ДрагОЈШр М. - аа
(".TanojoBiiii .Милутим — за
('.Tcuaiionnii ЖИВОЈИН Лр. - :ia
('.Toitaiioitiili .Mii.iaii — за
Степанов Миливој — за
('.Toiiaiidniiii Ми.чап Р, - за
Ствфановић Иги.ат — 3u
Orajiili .Mii.iiaii Др. — за
Оојадиттп), Ммлосав Др. — за
C.ToJKoitnli Милап Ћ. Др. — отсутап
(/roiimli СтаиенкО — отсутап
CTpesoBiili Крста
за
Г.уботи!! IliiKd.ia Др.
(»тсутам
'Гадп!! Гдигорије Др. — за
Тсодорпни!. ВоЈИОЛав — отсутап —
To.ml« Игњат M. Др. — ва
Гомић Јакоб — отоутам
Tuimli Тодор l'. - за
Топаловић Мвлан— ва
Торомановнћ Хасап — ;ia
Трбић liai'iMiiijr
:),\
ipuojcuiil. y])()iii Др. . ва

Трифуаовик Љубшда

ва

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

1"ркуља Станко — за
Трпковпћ Ставра К. — отсутан
Rnpuh Ђорђе — за
рирић Стеван — за
Ћуковић Милан — отсутан
Узуновпћ Ннкола — за
Урек Иван. — отсутан
^рошевић Мирко Ил. — отсутан
Урукало Cepruje — отсутан
Фиданчевпћ Тома Др. — отсутан
Фпзир Виктор — за
Фоторцћ Арса — отсутан
-^ајдињак Антон — отсутан
Ханжек Лавослав Др. — за
Хасанбеговпћ Авдо Др. - - (претседалза)
^ођера Светислав В. — за
Лрибар Никола — за
Христић Бора — за
Цемовић Фплпп — за
Церер Аитои — отсутан
Ципушевић Методије — отсутан
ЧорбпН Бранко — за
Чохаџпћ Хазим — за
Шарковнћ Тихомир — отсутан
Шега Фердо — за
Шелмић Драгић М. — за
ШеЈхеров Славко Др. — за
Шцбеник Станко Др. — отсутаи
Шиљеговић Владимир — отсутаи
Шифтар Стеван — за
Шпајдар Фраи.о — за
Шумеиковић Илпја Др. — отсутан
Шурмин Ђуро Др. — за
Потпретседник Др. Авдо Хасанбсговић: ИзвоJtere чутн резултат гласаша. У свсму je гласало
Ц2 иародна иосланика и сви су гласали за. Пре^ томс, господо, овај закоиски предлог коначио
lp Примљен и биКс уиућсп Сеиату на даљн рад.
^ овпм смо исцрплп данашњи дпевии ред. Са ва^»м пристанком ja ћу ;;aHamibii састаиаи да зак&учим, с тчм да ће сс нду!!!! састанак заказатн
""смсипм путсм са дневним редом: УтврђиваиЈС
Дневнога реда. Данашњи саотанак je закључеп.
Седиица je закл.учспа у 12 часова у подне.

ПРИЛОЗИ
Интерпслација Милаиа Божића и другова, иаР0Даих посданика, na Мннистра шума n Ј)удиика
0
1остављан.у г. Беланчића за гепсралпог дирек■гора.

ГооподАиу
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНБ СКУПШТИИЕ
U е o г p a д.
Ilii основу § 72 Занопа 0 пословпом реду у
"^родној скугаитини част пам je поднети ову ипЈв
рОвлацију с молбом, да иадлсжпп Госиодпи Мп"чстар шума и рудника изволи дати свој одговор
"ii мсту у једној од иаредиих седппца Иародпе скуп•^тнне.
Како CiMO обавештеии Краљевска влада до
ввла je рвшвњв, да се иптсрислација мора обповнти
11 а
ко то mije пропиоано у Закону o пословиом роду,
^'а икада у иракси иавођепо.-
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Прелазећн преко тога мп поднесену интерпелацију обнављамо, и према § 73 Закона o пословном реду у Народној скупштини тражимо њено
првенство и хитност.
1) Када je у децембру 1931 године прнпремано
и извршено постављење г. Николе Беланчића за
генералног директора миннстарства шума и руднпка,
je ли било познато Г. Министру, да г. Беланчић
важи у свпм нашим крајевима као ускогрудни
племенскп шовен, који се није устручавао да то
своје уверење пскаже и јавно и да га манифестује.
Па ако je знао, чиме правда љегово именовање
генералним директором рударства ?
Да ли Г. Минпстар зна, да je г. ннжињер Никола Беланчић био шеф апровизационог одељења
негдашљег рударског отсека у Сарајеву, где je
вршио набавке свих живежних намирница за све
рударске намештенике, дакле за 10.000 лица, у
времену од 1919-1922 године и да je главни његов
лиферант био г. Леополд Срамар, који je раннје
био конобар, a доцније закупац аустријског офпцирског дома у Сарајеву ? Пошто тада нису долазилп до прпмјене прописи Закона o државном рачуноводству, то je г. Беланчић слободном нагодбом
чинио иабавке од анационалних елемената. Зар се
шему смела п после тога повернти управа нашим
државшш руднпцима и националним иметком који je претстављен у државним рудницима V
3) Je ли познато Г. Министру, да je у своје
време вођена пстрага у Сарајеву при Рударској дирекцији од стране Главне контроле и да je том прилнком
установљено у трговачким књигама власника „Индустрија" г. нпж. Анте Главнине, који je био no
средник код добаве репарација и ова ставка:
3,000.000 Беланчић — репрезентационскостен ? Ако
му je познато, како je могао предложити таквога
човена, који je као државни службешш наплаЈшвао од приватних нредузећа трошкове репрезситацпје, за генералног рударског директсра,
којп има високо да репрезентује највиши положај
у управи иашим државиим рударством ?
4) Да лн Г. Миппстар зиа, да je г. Никола
Беланчив тугкио двојицу чнновиика радп тога
што су му рекли да прима иито, и да je ионачно г.
Беланчић судом осуђеп na плаћање свих трошкова,
н како га je после тога могао предложити за високи
положај иа коме се сада налази.
5) Коначно, je ли Г. Министру познато да r.
Никола Ј^олапчић поседује кућу у Београду, нскрстпиие у Баљој Луци и Загребу, иметак у Општпnii Внрју ? AKO му je позиато je лн проверио од
куд тај велини имотак г. Белапчићу, јер га од својих
чиновпичких додатака mije могао иаштедети, и како
je могао таквом службеиику KOJU je зиао и извап
службе стнцати знатие дохотке, поверитп на управу
велпка државна предузеКа:
Иа основу свега горе изложеиога питам Г.
Мииистра: мисли ли и даље задржати г. Белаачића
na иоложају гепералиог директора и чпме то правда.
Народип пооланвци:
Mii.iaii Л. Божић, Ристо Ђокић, Чсд. М. Захарић,
Живко Даииловић, Др. ЈЈогдан Видовић, Др. Ђуро OcTOJuli, Б. Кујупџи!), 11. Иваиишевић, Васиљ

Грђић, с. р.

Ми нмже iioTiincaiiii иародни иос.паппди ирпккључујемо се иодистој иитсраолацнјн г. Miuiaua A.
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Божића и другова упућеној Г. Министру шума и
руднпка поводом именоваља г. Николе Беланчића
за начелнпка одељења за рударство и молимо Г.
Претседника Народне скупштине да подношењем
овога акта сматра u нас као супотписнпке поднесене пнтерпелације.
26 фебруара 1932 год.
Београд.
Хазим Чохаџић, Ђулага Дервпшпћ, Мил. Ал.
Јевтпћ, Јов. Р. Кандић. Душ. М. Живојпновић,
Фплпи Цемовнћ, Мих. Ђурић, Коста Алексић,
Јоца М. Селић, Аранђел 11. Савић, Божа С. Јеличић,
Витомир Ђ. Давидови}!, Хусејин Кадпћ, Др. Јеремић, У. П. Недељковић, Бошко Зељковић, Ал.
Ј. ОбрадовиН, Ј. Аранђеловић, Милош Н. Драговић, Василијс Tponh, Мита'Димитријевић, Мустафа
A. Мулалнћ, Мих. Р. Јевтић, Душан Антонпјевић,
Марко Maiuiih, Јован С. Довезенскп, Војко Куртовић, Стјепан Максимовнћ, М. II. Марковић, М.
B. Иоповић, Јован Рад. Мнтровић, ЈЗранко Дрљача,
Трппко Нпнковић, Јово ЈовановнК с. р.

Мнтерпелацпја Ловра Кнежевића и другова,
народнџх посланика, иа Мпнистра грађевнпа o
подношен.у закоиског предлога за стављаље вап
сиаге одредбе закона o паплатн веће ширине na
сељачким колима.
Госиодине

Министре,

Има већ дуже времена, што се са стране властп
no Закону o суховемиим путевпма п јавној безбедnocTii ин ihiiMa штспљава сељачкп парод у Славомnjи, да за своју вожљу мора употребнти точкове
C иаилацпма иирине 6 см., док су досад увјек било
у yiIovpe6n оамо iiiiiTiiiic .к5 см.
Мародиа употрсба ових точкова n наплатака
ОД мамтивјена, бпла je ])озу.т1тат н.еговог практпчпог
искуства, које му je показивало, да je за сељачке
иртсне и босе путеве најбоља iiuipiiiia иаплатака
3.5 см., да уз такве точкоис п наплатне оељачкн
коњи у јесем п у зиму могу извућп храну пз n.iina,
алп уа шириву од 6 см натоварепа сељачка кола
нвће из блата ii3iiyliii нн чотири вола.
Овакова закоиска од])едГ)а o ширп.м цаодат
цима могла je доКи само због сасвим рђаве претпо(•таике, да сељачка кола с уснпм точковпма и наилатцима вишо разарају д])умове, иего што 0|BJM
ци.ма користе no пртспим п боспм путевима.
Како поирх тога у ово за сел.акв необпчпо тешко вријеие irpora ирнмјепа закопскпх одродаба
условљује пзмјеиу сиих точкова na колнма с псмо
rvliiiM трошком од Дми. 800,— no колпма, C OpaBOM
вас, Госмодти' Мттстре, пптамо, да пам у Ha-

Ј)одпој скупштива иввоЈШге о^говортв:

1) llapclivjvtiii сељачком пароду промјспу 104кова и iianлатака na и.пма, н пештедеКи га у ово
Ti'iiiKd пријсмс од псмогуКпх и велпкнх трошкова,
Да IM MiicuiiTc, да jfl овљачки марод због друмона,

a нв друмовн вбог оељачког варода ?

2) Да .ni ст«' lio.i.mi пдмач ДОИвТН хптни ваКОВ
скп предлог, no коме сс стављају вап спаге немо-

гуће законске одредбе o већој ширини наплатака
на сељачшга колима ?
11 јуна 1932 године
у Београду.
Ловро IviicvKcBiih е. р.
Др. Иван Лончаревић, t*. рДр. Никола I lm; и li. с. PСтјепан Ваљавец, с. РДр. Фрањо Грубср, <•• Р-

Интерпелацпја Др. Мвана Лончаревића n ДРУ'
грва, народнпх посланика, на Миннстра социјалне
полнтике n пародпог здравља o наредби бански*
управа да сви сопственпцп вршаћпх машина имају
набавптп пндустрпјску апотеку.
Господпне Министре,
Прпмпче се врпјеме жетве, коју сељак са страхом очекује незнајући, какваће битп, и да ли ће му
наплатити уложенп труд n намучену муку.
И док се он цијеле године орући и ciijyhii ca
зебњом око жетве брпне, као гром пз ведра иеба
ударпла ra банска наредба, која на препоруку вашег Минпстарства n апотекарске номоре одређуј6
да сваки власнпк вршаће машпне мора npnje почетка жетве под претљом обуставе рада пабавпти
чптаву једну апотеку под пменом „Индустрпска
апотека'-, која садржи 32 лпјека, разне спецпј'1'
литетс, који ппсу за прву помоћ потребпи, алп кој"
sa то власпнка вршаћс машине стоји дин. 700.—
no једпом комаду индустриске апотеке.
Досад су, Господпне Миппстре, власници в1''
шаКих машппа пмалп потребне лпјекове за случаЈ
necpehc, али су те колекције задржавале TCI% '
пајпужппјих препарата, који су бплп довол>1111 Уа
прву no.Moli n власнпна Bpuialic маттп' стајале теК
псзиатпу своту.
Кад се сад уважп, да су овакве прпручпе aiioтеке досад увпјек биле довољне, да код сваке анатВв
пезгоде мора лпјечепЈе n опако предузетп струч"0
лпјечппчко лпце, да се до њега брзб n лако 1\оЏ
a да су радппцп осш-уранп код Oiq)yvKHor уврвД*
за ocnrypan>e радппка онда вас с правом, Господине Министрс. молимо, да нам у Народпој ску11'

iiiTinm ивволитв одтоворити:

1) Каквп су то оправдапи раилозп у ово теШко доба водптп кр. бапске управв, да пареде куп0'
вап.е непотребниЗЕ и скуппх ппдустрпјскпх апотеКг|
чак и са таквпм препаратима, којп се у обпчноЈ
употрс^бпим ne палазе, као што je na примјер тппктур8
ЈОД у ампулама, од које се одмах мора узетп 30 i<0'
мада ?
2) Да лп внате, да ona иарсдба mi цабавку lVl'
дустрт-кпх апотека
'ађђ хиљаде сељака, влаоввк8

вршаћвх иаошва,
да тацвих оељака у појвдин^
срсиоипма, као вацр.'Баковачком пма проко '^

n да овоутешко време no ппјјсдГш плас^тп од пароД''
тра?ке ?
3) Да лп нам Госп. Мпппстји', можете upi1"11^
liiiTii име тога повлаш^епог лица, комс се ва «оЛ^
овакпс ЦОНОТруоВЕб паредбе пздају .'
'i) Да лп ст(> naiiOKOn BOMB одмах оцрбЈ&М

даа КОЛвКЦИЈа орвруше апотеке вод врша1>11Х ма

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Шпнц остане иста као и досада, да ие би на жалост
У овој жетвп најбољи жњели они, којинису ниоралп
ви сијали ?
У Београду, дана 11 јуна 1932 год.
Др. Иван Лопчаревић е. p.
Ловро Кножевић, с. р.
Др. Фрањо Грубор, с. р.
Стјјспан Ваљев(>ц, с. р.
Др. НиБола Пm.иI,, с. p.
Интерпелација Др- Ивана Лончаревнћа и друова, народних посланржа, на Министра фпнансија
З
а продужење рока за подношење молби за ослобођење од порева и o ослобођењу истих од такса.
г

Господпне Мпнистре,
Сврха Закона o пзменама и допунама закона
0
непосредним порезима, нарочито шеговог § 14
била je та, да се пореским обвезницима омогући
ослобођеље пореског дуга старијег од године 1929.
Међутим се та сврха не може постићи баш онђе,
г
ДЈе je највише потребна ив разлога, што молпоцима
8а
иајобичнију овакову молбу намеће дужпост
Илатежа биљеговине и такса најман.е од Дин.100
n
o молби.
Сваки се дакле молилац, хотећи се послужити
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овом законском повластнцом доводи у неприличну
кушњу, да рескира таксу од најмање Дин. 100., a
да ни пздалека није сигуран, каква he судбина задеситн његову молбу, a још више таксу, готовим
нсплаћену. Природна je због тога последица овог
неправедног и немогућег ризика, да се поменутом
овласти не послужују и не могу послужити баш они,
којима je она првенствено u била намењена.
Какоједаклеова последица очито противна законодавчевој намисли, молимвас, Г. Министре, да нам
у Народној скупштини изволите одговорити:
1 Што сте подузели, да се поменутом благодати опроста заосталог порезног дуга могу послужити најшири народни слојеви ?
2 Да ли сте вољни донети хитнп законски предлог, да се рок за подношење молби
продужн, a да се молбе за опрост заосталог пореза
потребни прилози земљишне књнжних и^вода и
увјереља o нмовном стаљу опраштају од сваке
таксе, односно да у најгорем случају подлежу такси
тек no стварном добивеном опросту ?
У Београду, дана 3 јуна 1932 год.
Др, Ивав Лоччаревић, с. р,
Стјепаи Ваљавец, с. р.
Др. Никола Никић, с. р.
Др. Фрањо Груоор, с .• p.
Ловро Кнежевић, с. р.

Народној скупштини
ВЕОГРАД
"Равдо

Имунитетни одбор прпмио јо преко Претседништва Народне скупштпне захтеве Г. Мшшстра
В8 иродужеп.е кривичиог поступка противу г.г. народиих посланика и то:

Стјепана Шифтара за дело из i} 301 к. н. a no
"У*би др. Ивана Плажсвца,
Стјепапа Шпфтара аа дело na § 301 к. в. a no
'Ужби др. Ивана Плажева,
Хасапа TopoMaiioBulia, за дело ив § 301 к. ».
8 no тужби Ллије Иоздсрца,
Др. Владе Маланчоца, за доло из § 334 к. в. a no
*Уа«би Милке llepuli.
Стјепана Шифтара, ва дело из чл. 52 закопа o
'"filMiin, a no тужбп Мирослава Душека,
MiuivTiina KpcTiil.a аа дело na § 302 к. ». a no

Др. Николе Никића, за дело ив §§ 302 и 139 к. a.
a no тужбама Миховиља Маркића TI Ивапа Фрко-

вића,

Милапа Мијика 8а дело из § 297 к. з. a потужбп
Cnacoja Млађеновића.
Ha Vili својој седници одржаиој на дан 10
јупа 1932 године Имуиитетии одбор je расмотрио
све горе поменуте предмете и цео оптужпи матернЈал,
na му je част, na основу чл. 74 Устава n § ИОЗакопа
o пословпом реду у Народпој окушптини предложити Народпој окупштини следеће:

'Ужби Антв Бабића,

Милаиа Мрављо, ва дело пв чл. 52 Закона o
'"''''Mlin, a no тужбп Ивапа Жупанђића,
Мпливоја Т). Исакоиића, за дело из чл. 54 у
e8l
> ca чл. бОЗакона o штампи, a no туукбп Главпог
'авеза српских аемљорадппчкпх задруга,
Милана Л. Живановића, за дело из чл. 52 у
е8
и 4.11. 54 n бОЗакона o штампи, a no тужби Глав""'' савева српских вемљораднкчких вадруга,
Др. Томе Фиданчебића, ва двло ив § 125 к. вч. a no
^'K6ii Впаминонде Томчввића,
Димитрија Он. Поповића аа дело na S 302 к!в.
По
тужби Мпхајла Крвчковића,

Да се no предметима Стјепапа Шнфтара, Kamu;! Торомановића, Др. Владе Малаичеца, Стјепана
Шпфтара (II), Милутина Kpcmha, Мплапа Мравље,
не одобри продужеп.е крмвпчпог поступка, пошто
Одбор, прсма природп пнкрпмпнпсаппх дела, ne
палази да бп продужење кривичне пстраге било
оправдапо.
II
Да се предметп Мплпвоја Исаковића n Милана
Живановпћа, врате судовпма na поступак с позпвом
на другн одељак члапа 74 Устава, у смислукогасо
аа овакве случајеве, ne тражп претходно одобрец.е'', и
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III

тима г.г. Радована ЈевтиИа п др. Људевита Ауера,

Да се no предметима др. Томе Фиданчевића,
Днмитрија Он. Поповића, Милана Мпјића и то
оба предмета др. Николе Нпкића одобрп продужење кривичног поступка. По предметима г. НпKiiha, г. Хаџи-Днмитријевпћ одваја мишљење.
Имyнllтeтнoм одбору je част доставити Народној
скупштпнп овај пзвештај, с молбом да га у свему
изволи усвојитп.
Одбор je одредио за пзвестпоце no овпм предме-

дне
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За секретара
иретседник
Милан BovKiih, е.р.
Имупитетног одбора
Др. Милап Сскулић ('.l>•
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ЧЛАНОВИ:
Хаџи-Т. Димнтријевић, с. р., Јово Јовановић, с. p-j
рад. Јевтић. е. р., Др. Стјепо Кнежевић, с. р. ?
М. Р. Јовтић, с. р.

