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КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ

ДРЖАН 5 АВГУСТА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ
ПРЕТСЕДАВАО:
ПРЕТСЕДНИК

Др. КОСТА КУМАНУДИ
СЕКРЕТАР

АНТЕ КОВАЧ
ПРИСУТНИ МИНИСТРИ: Претседнпк Минкстароког савета Др. МИЛАН СРШКИЋ, Мипистар без
портфеља Др. АЛБЕРТ КРАМЕР, Мшшстар социјалне политике и пародпог здравља ИВЛН ПУЦЕЉ,
Митктар бев портфеља Др. ХЛМДИЈЛ КЛРАМЕХМЕДОВИЋ, Мшшстар просвете Др. ДРЛГУТИН
КОЈИЋ, Министар правде Др. ИЛИЈА ШУМЕНКОВИЋ, Мшшстар саобраћаја ЛАЗАР РАДИВОЈЕВИЋ,
Мпиистар пољопрнврсде ЈУРАЈ ДЕМЕТРОВИЋ, Миннста]) војске и морнарице. армиски ђенерал ДРАг
ОМИР Ж. СТОЈАНОВИЋ, Министар фипаисија Др. МИЛОРАД ЂОРЂЕВИЋ, Министар физичког
»аспитаља парода Др. ДРАГЛН КРЛЉЕВИЋ, Министар грађевнна Др. СТЈЕПАН СРКУЉ, Министар
•иума и рудннкаВИКТОР ИОГЛЧНИК, Министар шостранихпоодова БОГОЉУБ ЈЕВТИЋ, Министар
Унутрцши.их послова ЖИВОЈИИ ЛАЗИТ! и Мгагастар трговине и индустрије ИВАН МОХОРИЋ.
Почетак у 10 часова пре подне.
C A Д P Ж Л Ј:
Про диспног рсда: 1. — Читап.с иаписпииа првТХОДВОГ
Ca

CTain.;i ;

2. — Саопште&в Унааа Њ. В. Краља o ynaH<eii.v оaiii;i. и Укааа
»стављвњу вовог швввотароког санета;
3. — Саоиштсше иредлога Закова Г. Миниотра војске
" "орварице o ввиевана и довувама Закова o грапнчпој
*РУпа;
предлога Закова Маввстра соцвјалвв политиис и
J|( aPo,4ii(.r идраиља <> иаменама и допупама Иакова 0 леиарима
"ецијали.тима na бопвств уста в вува и o вубввм техввча'"^'п;
првдлога Закова Мввастра ввостраввх вослова o ро1111
'•Гan.v плаћања w робвог промета иао в no другим
0
° а»в8ама ввмеђу Краљевввв Југославвјв в Ропублико Чо^словачке;
првдлога Закова o вротоволу o тјјшствчком
г,аиГ|Ра1,ају иимођу Крал.омнио Jvinc.iami.jo и Репуб.шке
2**ословачкв; предлога Завова Мвввстра фввавовја o одо'l'.'H'.v рачуна државвих прихода и расхода да буџотску
i*80/8l годвау и орадлога Закова o ковав>у срворвог вовца,
оакова- ч и:1М(М1ама и Доихпама ЗаКОВа 0 ДрЖаВВО] трошав"ви в Закова o ввневама и довуиама :!aii(na o nojica.v
CT

ва

"'»'.'iiiimii iipdMOT;

4. . . Претседввк Народвв окунштппс и ЛдмиппстраI, "Ч" "ДПпр IIO,UI'HC ирид.тг iMsm.i.vuiijc (i miMcim чл. 4.)
ЈЈР*ввлвика o органввацвји олужбв у НародвоЈ гкупшттт
Ск
Упштинским службвввцвма;
5. — Саопштв&е иввввггаја Адивввстратвввог одоора
0
' "Рвгледу
скупвггивсквх рачува;
6
CVBK
- — Повраћај од страае Сеаата аредлога Закова <>
^"''iijan.v снУпоћо жиисптх вамирввца Оа иамоиама В до'"UMU којо јо учввво;

7. — Изпсштаји Сспата o примаљу без памспс и у
целости предлога Закона o конпонцијама ii споразумима o
режнму иода нзмеђу Краљепине Југослаиајс u Краљевине
l'.VM.vm'ijc; иргдлога Заиопа 0 споразуму o клирипгу нзмеђу
Крал.сттс Југослапчје u Ропублнко Шиајцарске копфедерацијс; вредлога Закона o влврввгуввнеђуКрадоввве Југославвје и реоублввв Аустрпје;
8. — Остапке пародних послаппка на посланички
положај;
9. — Мшшстар пиострапих послопа достапља no jeдан потпрђрп врвнерав свувштввв аа архппу Закоиа o
клнрпигу ЕВиеђу Краљввввв Југославије п Рспублике Аустраје; Заноиа o илирпнгу нзмеђу Крал.еиппе Југославије
н Шиајцарске конфидерацијо; Закона o режиму пода између
Краљеиине Југослапије и Краљепино Румуније;
10. — Визе са резерпом Глаипе коптроле;
11. — Иитерпелације иародннх послаиика Ристе Ђоitiiha и другона na г. Мппнстра шума и рудпика; Др. Ипаиа
Ловчарввша п Другова паМинистра проспоте; Др. Милана
Метикоша na Минпстра тргопнно и индустријо, Мипнстра
социјалпе политике и пародпог здрапља и Мииистра сао6paliaja; Косте Лленсића и друга na претседпика Мипистарсиог саиета; Др. Ииколо Иикића и другопа na претседпика Мипнотарског сапота; Др. Ипапа Лончарепића и
другоиа na Мипистра пољопринроде и Милапа Воншћа и
друга na Миннстра саобраћаја и Министра праидв.
12. — Тражољо Мшшс-тра правде ва иадаиаљо суду
пародппх послапика;
13. — Молбо и жалбе ив иарода;
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Одговор Мипистра грађешша г. Др. Стјепана
Сркуља na кратко пита&е пародпог послапика Ферде Шеге.
Днсиин ред: Утврђиваљв дпевпог реда.
Гопорннцн: Мпиистар шгма и рудника Винтор Погачник; Мшшстар грађввина Др. Стјепан Сркуљ и Фердо
Шега.
Прешседник ДрЛ^оста Кумапуди: Отварам четрдесет ii осмн редовпи састаиак Народие скупштпне.

Изволнте саслушати запнснпк прошле седшШ6Секиетар AHTV Ковач прочита заппснпк 47
прпппнпг гагтатга
ptMUBHui_c<ibidm\d.
Прешседник Др. Коста Кумануди: Има лм ки
од гг. народиих посла}П1ка какву прнметбу на з&miciuiK? (Нема.) Примедаба нема, записнпк Је
прпмљен.
Изволпте чути један Указ Њ. В. Краља. Ука3
гласп:

МИ
АЛЕКСАНДАР I
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ

УважавајуНп оставк> KOJV су Нам поднели:
Претседник Нашег Министарског савета, Наш Министар инострапих послова
Др. Маринковић Војислав;
Наш Министар трговине и индустрије Др. Крамер Алберт;
Наш Мииистар социјалне политике и народног здравља Пуцсљ Иван;
Наш Миипстар Унутрашњих послова Др. Сршкић Милан;
Наш Мииистар просвете Др. Којић Драгутин;
Ham Министар правде Максимовић Божидар;
Ham Министар саобраћаја Радивојевић Лазар;
Наш Министар пољопривреде Деметровић Јурај;
Наш Мипистар војске и морнарице, армиски ђенерал СтојановиИ Ж. Драгомир;
Ham Министар финансија Др. Тоорђевић Милорад;
Ham Мииистар физичког васпитања марода Др. Краљевић Драгаи;
Ham Мииистар грађсвина Др. Сркуљ Стјспан и
Ham Министар тума и рудника Погачник Виктор — разретавамо их од ДУ^'
иости ii стављамо иа расположење, a
ПОСТАВЉАМО
За Претседника Hamer Министарског савета Др. Сршкића Милана, Министрз
иа расположењу и народиог посланика;
За Hamer Министра без портфсља Др. Крамера Албсрта, Министра на расположењу II народног посланика;
За Нашст Министра социјалне политике и народиог здравља Пуцеља Иват'1'
Министра na расположењу и народног посланика;
За Hamer Министра без портфеља Др. КарамехмедовиНа Хамдију, сепатора и
бившег Министра;
За Hamer Министра просветс Др. Којића Драгутипа, Мипистра па расположеН»У
и народног посланика;
За Hamer Министра иравде Др. ШумепковиНа Илију, сталиог делегата код ДрУ
штва иарода у пензији и иародпог посламика;
За Hamer Мипистра без портфеља Максимови^а Божидара, Мипиетра на ра^110
ложењу п народног посланика;
За Hamer Мииистра саобраНаја РадивојевиИа Лазара, Мппистра па распол0
жеи>у и народног посланика;
За Hamer Мипистра пољопривреде Деметровића Јураја, Министра на распол0
жеп.у u народног посланика;
^
За Hamer Министра војске и морпарице, армиског ђеиерала Стојановића /^
Драгомира, Мипиетра иа расположењу;
За Нашег Мпиистра финансија Др. Ђорђевића Иилорада, Мипистра иа pacrl
ложењу;
За Нашег Мииистра физичког васпитања парода Др. Краљевића Драгана, ^и
нистра na расположењу и народног посланика;
За Нашег Министра грађевина Др. Сркуља Стјепанв, Мипистра на располож^У
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За Нашег Министра шума и рудиика Погачника Виктора, Министра на расположењу и народног посланика;
За Нашег Министра иностраних послова Јевтића Богољуба, Нашег Министра
Двора;
За Нашег Министра унутрашњих послова Лазића Живојина, Бана Вардарске
бановине и
За Нашег Министра трговине и индустрије Мохорића Ивана, народног посланика.
Претседник Нашсг Министарског савета нека изврши овај Указ.
2 јула 1932 године
АЛЕКСАНДАР, с. р.
у Београду
(Господа народни посланпци саслушали су стојећи
'•итаље Указа Њ. B. Краља и no прочнтању имепа Њ. В.
лраља одазвали су се бурним пљесиањем и сложним и дуготрајпим усклнцима: Живео Краљ!)
Изволите чути законске предлоге:

Секретар Апто Ношч чпта: Господић Миннстар
подноси Скупштини na решеље
„■'
rr
„„„
•'
Предлог закона o пзменама п допунама закона o
граничној трупи. Иреддог гласц:
п0:ске и Морнарпце

3 A K O H
o

ИЗМЕНАМД И ДОПУНАМА 3AKOHA O ГРАНИЧНОЈ ТРУПИ
Ђ.Бр. 27.943 од 5 новембра 1У31 године

Члан 1
У члану 28 Закона o Гранпчној трупи:
а) у тачцн 8 место „три годипе" ставља се:
••годнцу дана"; •
б) у последљем ставу, у четвртом п-осмом реду,
Место „три годнне" ставља се: „годину дана";
в) na крају члана додаје се као последши нов
с
тав и гласи:
„Капларпма и редовима сталног кадра, упућеНнм у службу у Граиичиу трупу no одредбама члана
' овога Закона, којп no одслуже11.у обавезиог каДровског рока буду no пзјављепој жељи прпмљепп
У Граипчну трупу, време проведепо у Граппчпој
'"'РУпп, урачунава се у пртшравппчку службу."
Члап 2
У члапу 29 Закона o Граппчпој трупп, у ставу
Четом nocлeдJba (Ti)eJia) рсчсппца меи.а сс п гласп:
„Првп рок почпљс са дапом пстека обавезног
Рошг.
Члан 3
У члапу 31 Закона o Граннчпој трупи:
1) у тачцп в) под 1), место речи „три годнпо"
Ст
авлЈа се: „једне годппо";
2) после тачко в) под 1 додаје со пова тачка г)
и
гласи:
„г) no службепој потреби.";
3) У тачци г) под 2) na крају додаје со:^,илп кад
Уопште впшо ne подносп за службу у Граппчиој
T
Pyim :
4) у тачцп I)) под 3, иза речи „60 дапа" додајо
Се:
„иди v TOKV дио узастоппе калепдарске годппо
^бОдана''.
Члап 4
У члаиу 38 Закопа o Граппчпој трупп, у другом
^ву место „30%" ставља се: „50%".
Члан 5
У члаиу 53 Закоиа o Граппчној трупп, првп
^в Mcji.u се u гласи;
..Граничарокн приправнлци имају na име хране
и
плцто 000 дпиара месечно без пкаквпх другпх
Д0Датика."

Члап б
Члап 54 Закопа o Граппчпој трупп меља се и
гласи:
„Подофпцпрп na кадра, упућепи привремепо
на службу у Граппчпу трупу, прпмаће за време
док су na тој службп плату no одредбама Закопа o
устројству војске n морпарпце, a na пме храпе примаће личпе додатко na скупоћу који прштадају и
граппчарскпи подофпцприма. Капларп n редовп
прпмаће na пме храпс n плате 450 дппара месечпо
без права na лпчпн додатак na CKjrnohy".
Члап 7
У члану 58 Закона o Граппчпој трупп, na крају
првог става додаје се: „Ha пстп пачпп могу се поBcliaBa™ и смап.пвати прнпадлежпостп граппчарских прппранппка пре.ма члапу 53 и прппадлежнооти каплара и редова сталпог кадра према члапу
54 овога Закопа".
Члап 8
У члапу 62 Закопа o Граппчпој трупп пзоставља се трећи — претпоследил! став .
Члап 9
У члапу 66 Закопа o Граппчпој трупп, тачка
3 меља се н гдаси:
3. — За време И8државав>а казпе затвора no
судској n дноцишшнској казни.
Затвор no осудп војпог суда гранпчар пздржава код војпе комапде a храпу добпја у натури
no проиигшш којп важе за подофпцпре, капларе
ц редове сталпог кадра када су у затвору. Исхрапа
граппчара пада na терет љпховпх повчаппх припадлежпостн. Нежеп.епп грнппчар за то времс ne
прпма ппшта од својпх новчаппх принадлежиостп
n ове се, no одбптку вредности исхраве, вадржавају
за накнаду штете државп, ако je за ову одговорап
и ако je na ову осуђеп, a ако nnje одговорап за
пакпаду штсте n miju на ову ооуђен, опда се обустављепе прииад.к-.кпостп и]>|'Дају каси Ремоптскокоморскпг ([шида. Жел.епп р])атмар прима 50%
својих новчании принадлвжности, цео дородични
додатак na окупоћу в припадајућу колпчпиу дрва
а
ДРУга иолоиипа no одбитку врсдпостп исхранв,
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предаје се каси Ремонтско-коморског фонда ако није
одговоран за накнаду штете и mije на ову осуђен.
У случају да жењени граничар одговара за пакнаДу штете државн, друга половина се задржава
за накнаду штете, a од прве половине одбпја се
вредност псхране.
Дисциплинску казну затвора кажњени гранпчар издржава у својој јединпци и за то време вршп
своју редовну службу. Од прннадлежности нежењени граничар прима само 40% својих новчаних
принадлежности, a жењени 50% својих новчаиих
пртшдлежности, цео породичнп додатак на скупоћу u припадајућу количину дрва. Остатак новчаних принадлежности шаље се као приход Чпновннчком пензионом фонду".

„1. — Садашн граничари (редови) који су оцењени као способни за граничарску службу, проводе се у редово граничаре no одредбама овога
Закона. Они од овпх гранпчара којп пису oueibenn
као спремни п способни за гранпчарску службу
отпустпће се из службе".
б) Тачке 3,4 и 5 постају тачке 2, 3 и 4.
в) У трећем ставу, после тачке в) под 4, у првои
реду, нзостављају со речи: „у граничарске приправнике и".
Члан 11
У члану 102 Закона o Гранпчарској трупи у
тачци 1) у трећем реду место речп „трп годиие""
ставља се „једне године".

Члан 10
У члану 100 Закона o Граничној трупн „Прелазна паређеша":
a) Тачка 1 и 2 спајају се у тачку 1 и гласп:

Члан 12
Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потпчшс,
a обавезну спагу добија кад се обпародује у „Службеним Иовпнама-'.

УПОРЕДНИ ТЕКСТ
У члану 28
Досадањи токст:
8. — да се писмено обавеже да ke у Граиичној
трупи служити као граничарски прнправпик пајмање три године, у оним јединицама и у оним местима где службена потреба захтева;

Према нвменама гласи:
8. — да се писмеио обавежс да he у Граипчиој
трупи служитп као граннчарски приправник иајMaibc годину дапа, у оннм једпшгаама н у оипм
местпма где ^службсио потреба захтева;

Приправник који успешно свршп ову школу и
који после три године приправппчке службс у
Граничпој трупп буде оцеЈБен као спреман и способан за граничарску службу, прсводи се аа граннчара, a прпправиик којп ову школу успешно нс
сврши, пли који после трн године прпправиичке
службе не буде оцеи.ен као способаи за граннчарску
службу, отпушта со.из сдужбо.

[Јриправшш којп успешио сврши ову школу ^
који после годииу даиа прииранипчне слуЈкбе У
Грапичиој трупи будо oneiF^cH као спреман н ^пособап за граппчарску службу, преводи се за граиичара, a приправпнк који ову школу успешио
не CB])iiiir, илп KOJU после годашу дапа приправшИВв
службе нс будс оцел.си као способап за грапичарску службу, отпушта се ив службс.
(Ha крају чл. пов став):
Капларима и редовима стаовог кадра, упу''"'
ним na службу у [равичну труиу uo одредбама чл.
7 овога Закоиц, к-оји no одглу.ксп.у обаие;шог кадровског рока буду no изјавЈвеиој жел.п прпмље1Ч|
у Граппчпу трупу, времо провсдоио у Грапи4110.!
трупп, урачунапи со у прпиривипчку службу.

У члапу 29
Првп nonoBiin рок почил.с са даном превођоп.а
грапичарског прииравнпка за грапичара.

Ирвп рок почип.о са даиом истека обавсзиог рока-

У члапу 31
Граппчари со отпуштају ш службе:
1. Граиичарскп прпиравиик:
в) који у току три годвне приправшгаке олужбв
ne буде оцеп.сп као способан за гр.ипп.фску службу.
2. Грапнчар (каплар n рсдои):
г) кад за послсди.о две календарско године доoiijc пспрепоручљиво оцеве;

Граничарв oe отпуштају на олужбе:
l. Грашгаарокв аршфавник:
н) којн у тону јаднв године приправничке слу*'
Gr не буде ОЦвњвв као одоообав ва рраничну службу!,l

i1) no сдуасбеној norpediii
2. Гранвчар (каплајр a рвдов);
г) кад ;т поспсдм.с дво кцлопдарскс шД'1110
добије ввпрепоручљивв оценв; или кад уопш^
више ne аодноол ва службу у Граничној тру1111'

СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШКБ
Досадањп текст:
3. Граиичарски подофицир:

Према изменама гласи:
3. Граничарски подофицир:

lj) када због рђавог владања
буде кажљен судски или дисциплински затвором
Илн прптвором у току једне календарске године
са 60 даиа уједанпут или у више махова,

ђ) када због рђавог владања
буде кажњен судски или дисципдински затвором
или притвором у току једне календарске године
са 60 дана гош у току две узастопне календарске
године са 90 дана уједанпут или у више махова,

У члану 38.
Укупан проценат ожељених граничара не може
прећи 30% формациског стања

укупаи проценат ожењених граничара не може
прећи 50% формациског стања

У члану 53
Грапичарски прпправници имају на име приГраничарски приправници имају на име храие
надложностн само месечну плату без икаквих дру- и плате 600 динара месечно без икаквих другнх
гпх додатака у пзносу и то:
додатака.
у I разреду скупоће 570 дин.
У И
„
„
520 „
У HI
„
,.
475 „
Члан 54
Подофицпрп ii3 кадра, упућени привремено
Подофицирн из кадра, упућени привремено na
Ha службу у Гранпчну трупу, примаће за време службу у Граничну трупу, прпмаће за време док
Док су на тој служби пдб.ту no одредбама Закоиа су на тој служби плату no одредбама Закона o
0
устројству војске и морпарице a личне додатке устројству војске и морпарице, a na име хране
Ha скупоћу no чл. 50 овога Закопа. Каплари и примаће личне додатке na скупоћу који припадају
Редовп примаће плату као граничарски приправ- н грапичарским подофициртша. Каплари и редови
Нпци no чл. 53 овога Закона.
примаће na име хране и плате 450 динара месечно
без права na лични додатак na скупоћу.
У члаиу 58
Ha крају првог става додати:
Ha исти пачин могу се повећавати и смаљивати принадлежпости граппчарскпх прпправппка
према члану 53 и припадлежпости каплара и рсдова
сталпог кадра према чл. 54 овога Закопа.
У члапу 62
Изоставља се Tpelin став као издишап.
У члапу 66
Граппчару се обустављају одпосно умаи.ују
Граничару со обустављају односпо умашују
^РИнаддежности у овнм случајевима:
прбнадлвжнооти у овим случајсвнма:
3. — За времо пздржаваља казне затвора no
УД<,кој n дпсцигошиској казни.
Уовом случају 11ад])жава11>е кажп.епог rpaim''■'l1" (.\]),4iia u IMCIIITUJ) иада na терет државе. ЗатВо
Р iii);q)}i«ana код пајбдижв војне комапде a храпу
ДоГ
Н1Ја no n])oiiii(iiMa који важе за подофмциро,
KiUl
lapc и војнике сталног кадра када су у затвору.
HejKtMi.on i'inuiii'ia]) no прпма за то време ншпта
•'Д својих принадлвншооти, a тењеп прима: цео
^родичпп доднтак na (•купоћу, 50% п.сгових лпч"нх iKiHM.uin.\ пЈтпадлсжиости n прппадају^у ко■U|,,14iv дрва. Остатак се задржава за иакиаду ттстс
Цк
" je sta ону одпшорап n ако je na ону ocvljcn, a
'Лии iinjc одговоран за накнаду штете и иије на ову
"'VIMII' 0Нда се обустављенв принадлвжнооти прв■^чу каси Ремонтско коморског фонда ако^ивдржава
Навцу ;,цТ11(,|1а „о судској, a ано пздржава казну

с

3. — За време издржаваља казне затвора no
судској и дисцишшнској казпи.
Затвор no осуди војпог оуда граппчар издржава код војпе комапде a храпу добија у патури
no прописима који важе за подофицпрс, капларе и
рсдовс сталпог кадра када су у затвору. Исхрапа
грапичара пада na торст и.нхових повчапих припад
ложпости. Нежењени грапичар за то време ne прима
ништа од својпх повчапих прнпадлежности и ове
се, no одбптку вредностп исхрапе, задржавају за
пакнаду штетс државп, ако je за ову одговорап и
ако je na ову осуђеп, a ако није одговоран за пакпаду
HITCTI! n нијв на ОВу осуђен, опда се обустављепе
прхшадлежпости предају каси Ремоптско-коморског
фонда. Жеаени граничар прпма 50% својих новчаних принадпежнооти, цео породични додатак na
скулоћу и припадајућу количпну дрва, a друга no-

6
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Досадаљи текст:
Према изменама гласи:
дисцишпшског затвора онда се обустављене при- ловина no одбитку вредности исхране, предаје се
надлежности шаљу као приход Чинованчком пен- ' каси Ремђнтско-коморског фонда ако није одговоран
зиоиом фонду.
за накнаду штете в није на ову осуђен. У случају
да жењени граничар одговара за накнаду штете
држави, друга половина се задржава за накнаду
штете. a од прве половине одбнја се вредност исхране.
Дисцишшнску казну затвора кажк.ени граничар издржава у својој јединици и за то време врши
своју редовну службу. Од принадлежности нежешени гранпчар прнма само 40% својих новчаних
принадлежностн, a жењени 50% својих новчаних
принадлежностн, цео породнчии додатак на скупоћу и прппадајућу количину дрва. Остатак новчаннх принадлежностн шаље се као приход Чиновпичком пензионом фонду.
У члану 100
1. - Садањи граничари (родовп) који немају
1. — Садањи граничари (редови) који су оцетри године службе a који су оцељепи као способни Д1.ен11 као способнп за граничарску службу, преводе
за граничарску службу, водиће се као граничарски се у редове граничаре no одредбама овога Закона.
прнправници све док не прослуже три године и за Они од ових граничара који нису оцењени као
то време имаће прннадлежности no чл. 53 овога опремни и способни за грапичарску службу отпуЗакоиа. Онп од ових граиичара који нпсу оцењснп стиће се из службе.
као способни за гранпчарску службу отпустиће се
из службе.
2. — Садап.п гранпчарп (рсдови) којп имају
трп годпне граничарске службе и који су онењепи
као спремнп п способнн за граиичарску службу,
превешће се у грапичаре са прпнадлежностпма no
чл. 50 овога Закоиа, a свп они који нису оцешсп«
као спремни и способпп за грапичарску службу
отпустиће се из службе.
У трећем ставу после тач. в) под 4, у првом
реду, изаставља се речи: „у гранпчарске прнправпике и".
У члаиу 102
1. — Граппчарпма (рсдовшш) ирсма ефсктивпо
проведмшм годинама службе у својству граничара
no одбитку три годтше na пме приправипчке службе.

1. — Граничарима (родовпма) прома ефективно
проведешга годтшама службе у својству гранпчара
no одбптку једпо годтте na имс ирпправипчке службе-

Претседник д-р Коста Кумануди: За овај законоки предлог изабра^е се нарочитп одбор.
Секретар Анто Коваччита: Господин Министар
социјалпе полптико и пародпог здравља подпосп

Скупштпип на рршељс предлог Закона o пвмснама
n допунама закона o лекарпма споцијалпстима за
болости уста и зуба и o зубшш техппчарпма. ПреДлог гласи:

КРАЉЕВИНА .1УГОСЛАВИ.1Л
МИНИСТАРСТВО
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И НАРОДИОГ ЗДРАВЉА
ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
О. Бр. 11245
13 ЈУИА 1932 г. БЕОГРАД

Господипе Прстседпичс,
Ha оспову овлашћења, које имам од Његовог Всличапства Краља, a на основу
чл, 63 Устава, да могу поднети na решсње Народном прстставпиштву предлог закоиа o
изменама и допупама Закона o лскарима специјалистима за болести уста и зуба и o зубниМ
тсхпичарима, у вези § 52 Закона o пословном реду у Народној Скупштиии, част ми je
доставити Вам, у прилогу под •/• Указ-овлашНења, као и сам Прсдлог помепутог Закона, с молбом на даљи закоиски поступак.

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

У исто време Вас молим, да се овај Законски предлог упути нарочитом Одбору,
ради проучавања.
Изволите, Господине Претседниче, примити уверење o моме особитом поштовању.
Министар,
социјалне политике
и народног здравља,

ми

Иван Пуцељ, с. р.

АЛЕКСАНДАР I
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ha предлог Нашег Министра Социјалне политике и Народног здравља и no саслушању Нашег Министарског савета, a на основу чл. 63 Устава, решили смо и решавамо:
Овлашћује се Наш Министар Социјалне политике и народног здравља да може
поднети Народном претставништву Предлог Закона o изменама и допунама Закона o лекарима специјалистима за болести уста и зуба и o зубним техничарима, на решење.
Наш Министар социјалне политике и народног здравља нека изврши овај Указ.
12 јуна 1932 год.
Нишка Бања
АЛЕКСАНДАР, с. р.
Министар
социјалне подитике
и народног здравља

Иван Пуцељ, с. р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
предлога Закона o изменама и допунама Закона o лекарима специјалистима за болести
уста и зуба и o зубним техничарима од 11 новембра 1930 год.
Закон o лекарима специјалистима за болести
уста и зуба и o зубшш техничарима од 18-Х1-1930,
онакав какав je прошао својевремено кроз Врховии
законодавни савет, одмах no ступању на снагу
пршшком прве примене показао je своје недостатке
како у конструктпвном тако п у материјалном
Погледу; a још више je била отежана правилна
примена љегових прописа ступаљем na снагу llpaвилиика С.бр. 383()/.'Jl за л.огову примоиу.
Иоред тих педостатаиа, који су - - како he се
Даље видети — и чисто оргааске и])111)оде, долази
једап важап момепат соцпјалие прпроде, којн je
играо главпу улогу при одлучпваи.у o подиошси.у
овог Иредлога! Дичмп ci", иаимс, да <у услед стуnaiba
na спагу пом. Закопа n Праввлника миогп
a
y6iin техипчарп, управо већпна л.пх, којп су до
^ада толерапцпјом влабти обављалп n one послове
У устима пацијепата, за које ппсу имали одобрсм.о,
тако pehu остали na улпци заједно са својим фамилијама, јер би no повом Закону од 18-Х1-1930 г.
Н.ихов делокруг рада био скучеп у грапице пегатива, у којпма omi, како пх пма велпкп број, ne бп
огромиа Bel.uiia ИОГДВ nalm mi иајскромппје ухлебије. Иовим Предлогом иде се за тим да се ти људп,
a
uj(!;uio са својпм фамилијама, пласпрају у упуЧ>ашв>ост, у места где нема вубних лекара, како
јиа као пионири-пропагаторн ЈшгиЈвне уста, која
je код nac na в])ло ипском иивоу, 36])iiii.anajylin
с
ебе учипили просиерптету иаЈЈОдиог здравља велике
Услуге.
Овај предлог je рсзултат пскуства, a ои je в
резултаита с једне стране општпх пнтереса a ca
Друге споразума ивмеђу првтставника лекароких
Комора и зуботехипчких оргаиизација, услсдчлог
н
а седппцама парочпте комисијв, na којпма су, no-

ред пом. претставипка, учествовали и претставници
респективних Мипистарстава, и сагласили се n
једпи и друга у свима одредбама овог Предлога,
пзузев §§ 10 и 13 Предлога, где су претставннцп
лекарских комора условили стилизацнју § 10 стилизацијом § 13, a зубни техннчарп остали при мишљел^у да се став други § 21 Закона од 18-Х1-1930
ne меља.
Ирслазећи na поједппе параграфе овога Прсдлога мотивпшем, како следи:
§ 1 Одредба овог §-а предви1)а урачунаваље
годпие даиа у стаж за специјалпзацпју и na зубполекарснпм васпптппм устаповама na страпп или
у зсмљп (кад таквпх завода будемо мп п.малп) npoведеис, обзпром да na страии таковп заводп ужпвају пајбољи глас, na he следствепо допрнпетп
позпаваиЈу ства])!!, то тим npe, јер he број тнх завода усдед предвпђепог саслушапза Главпог cannтетског савета бптп сведен na заиста ^еномпраио
заводе.
§ 2 У §-у 3 Закона од 18-Х1-1930 потребно je
у првој речеиици бпло допупптп, да ne само спецпјалнсте, пего и зубпп лекарн n дептнсте не могу
пматп више од једпе ординације, a у другој спецпјалпсте пзјсдиачпти са зубшш лекарима са факултетском спремом. Прво пз разлога, јер ne би било
правично пптп сврсв сходно претпоставптн зубпе
лекаре n дентисхе специјалнотима и за њих предвидети ово ограиичеи.е, пошто ra у Закопу од 18X1-1930 пема; a друго јер су n зубпи лекари са факудтетском спремом у пстој ?iepn оспособљепи за
рад у устима пацијепата.
§ 3 Одредба овог §-а резултпра ш сазпаља да
поједпип лекарп, без пкакве спецпјалпе спреме,
заиославају у својим ордпиацпјама и дентисте и
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на тај начин, тако pehu, могу бити изиграни прописи o спецпјалностп, обзиром да доктори целокупие медицино пмају право на целокупну праксу
у свима гранама медицнне; са друге стране пак
они сами тим преузимају на себе тешку одговорност за рад упосленог дентнсте.
§ 4 § 6 Закоиа од 18-Х1-1930 нзмењен je у правцу,
да се отварање приватнпх зубних кллшжа дозвољава под нарочптим условима, који he онемогућити свако изиграваше, a што je бнло разлог да
je отварање таквих клиника бнло забрањено.
§ 5 je само логична допуна § 10 Закона од 18X1-1930, обзиром да цнт. § 10 у свом посдедњем
ставу говорн o испитима.
§ 6 Изменом §-а 12 Закона од 18-Х1-1930 докторп
целокупие медицине, под тамо наведеним условима
добијају назив специјалисте, за разлику од лица
предвиђених у § 13 Закона, a нзузетно, обзиром
да се овај пропис налази у прелазшш наређењима
од става 2. § 1 Закона. To ради тога, јер имају с
једне стране јаче школске квалпфнкацпје, a ca друге
из^ се тело изједиачптп са оним ЛјИховим колегама
који су пре њих дошли до назива специјалисте.
§ 7 §-у 13 Закоиа од 18-Х1-1930 додан je другп
став, из истих раздога, из којнх je и прописан тај
§ 13, тј. да би се озакошшо право стечепо на painijrai
разнородним проппсима.
§ 8 Kao конзеквенца допуне § 13 Закона уследила
je допуна § 14 истог Закона, јер со одредбе § 14
не односе и на лица спомеиута у новом другом ставу
§ 13 Закона. У овом § 8 предвнђено je да he се признати и пола године стажа проведеиог па државним
школским поликлгашкама, једио ш разлога што
се § 14 Закоиа односи иа лица, која су већ на студијама стекла потребпо одговарајућу спрему. У
протетнци, a на овим хигијенским установама допуниће своје знаље у ирофнлакси, a друго, да би
се попунио кадар потребног лекарског особља у
школским клиникама, при чему би се заинтересовашга стажерима дало могућности да стаж заврше
у најблшким BchiiM местпма свога завичаја.
§ 9 Одрсдба првог става 11змел.ена je из раздога,
који су диктирали дшшшеље § 13 овог Предлога,
с обзиром да je одредба чл. 4 цит. Правилшша
у погдеду састава комисије показала се као иеопортуна и нецедиоходна, ради чега комисија нијо
до сада im васедада, na врема томе mi лица из става
првог § 17 Закоиа од lS-\ 1-1930 иису имала могуКиости да пред истом полажу испит. У ставу другом
прецизираио je да двнтисти могу радити све ауботехничке и дентиотичке радове у устима, да ne би
било помутЈ1.е са нзразом „зубиолскарске", чијн се
појам ne можо (•тииулпрати. У ставу трећем додата
je одредба у погледу рекламирал.а дентпста, коју
je диктирада етичка иотреба, као и код леиари.
Став чстирти предвп^а органшовал.е дентнотичке
коморе, na изричит захтев садал.пх п буду1111х дептигта, који сам — ив појмљнвих разлога морао
усвојити u апробиратп.
S 10 § 18 Закона од 18-Х1-1930 имао бп да се
замени са овим § 10 Иродлога, из раздога уводно
ивнетих u опецвјадно н ив след^их; код тачке 1
хтело се арецибнратв израз „концеовја"; код тачке 2
иајсдиачити интереоирана .тда оа оннма ИЗ тачке 1,
обзиром да су na ториторнју Краљбввне Југоодавије
у ]>a:iimM иод|)у<[Ј11ма раппјенажили разии iipoimcii, како у иогледу дужине отажа тако и у погаеду ооима
рада зубппх техиичара, оиих ca коидссмјама n оиих

ca обртницама односно другим дозводама; код тачке
3 измењена je тачка 2 § 18 Закона у правцу да се
10 годпна рада у устима замедБује са 10 годпна рада
на основу обртнице—одобрења—pemeita надлен^не
власти, јер се претпоставља — на основу досадалзвг
искуства да су загштересована лпца, да би одржала
своју егзистенцију, моралп, a то се и толерпрало,
радити у устима, a не само no негативу; код тачке
4, обзиром на великп број лнца, која бн нмала
отпасти no § 18 тач. 3, изостављена je одредба o
раду у устима и предвиђено да се и 3 годгше ученнчког рада урачунају у стаж од 10 година, јер се
пначе предвиђа услов положеип дентистнчкп псппт,
којп he служити као пајбоља квалификација. Остале
одредбе овог § Предлога су формалне природе, a
унете су у Предлог на основу искуства са сличнШ*
одредбама из чл. 2 Правпдника С.Бр. 3830-31.
§ 11 Став други § 19 Закона као пепотребан
отпада, обзиром да су односне одредбе прецизиране
у § 10 овог Преддога, a на jberoBO место долази
одредба у погледу испитне комнсије на место —
како je раније речено — пеопортупе одредбе чл. 4
цит. Правилника.
§ 12 Како у § 20, тако n у свнма следећпм,
Закоиа од 18-Х1-1930 г. речп „дентиста-техничар
замељене су са „дентиста", јер нема шшаква разлога ни формалног ни материјалиог, тој дистиикцијп. § 20 Закона je надопулЈен сходпо § 41 Закопа
o банској управи у погледу одобраваља отвараЈ&^
зубио-техничких радиоипца.
§ 13 Како je уводно речепо, у ставу другоМ
§ 21 Закопа предвиђа се да лица иа тач. 2, иореД
опих из тач. 4, § 10 овог Прсдлога могу добитп месно право праксе у местима, гдо иема лекара специјалиста за болести уста и зуба и зубних декара;
a то je из разлога, јер дица из тач. 2 с једпе страие
већ се збрип.авају, a с другс страпе општи питерес
захтева њихово пласираЈБо у унутрашљост. ИореД
тога, конзеквентпо намери да их се изједпачи (а
опима из тачке 1, који су концесије за Beha места,
ва која им се no ставу првом § 21 Закона и даје
дептистпчко право, добивадп посде дужег ииза година, поред тога што су ималп и шшшриији деДО'
круг рада, потребпо je било, a п нравичпо, усвојитп
ову содуцију, o чијој сам правичности п цедисхоД"
иости имао прилике да се непосредно уверпм np"'
лпком заседшБа комисије за израду овога 1!1)одлога,
где су иретставинци лекарских комора зашта Д0
крај&е могу1>их граиица учиниди уступке и стипУ'
дацију ове одредбе усдовиди стипудацијом цслог
§ 10 овог Предлога.
§ 14 § 22 Закопа од 18-Х1-1930 je падоиуЛ''111
у толико, што се из појмл.1Ш11х разлога доиво.п.аиа
дентистима, да у сдучају своје болести или ос,уства
могу у својој оЈздииацпји вапоолитн п дентисту без
ueoHor права праксе, да одиосип иласиик о])Д11',а'
ције не би услед наводеиих охолноотв морао и^тУ
затворити и своје пацијепте евептуално препусГВ^
на мисдост и немпдост одиосио угровитв своју и
своје породицо огзш тсмцију.
§ 15 У овом § 23 Закона уиети су u вубни лсicapu, којп су, очито омашком изоставл.еии билИ§ 10 У овом §-у 11редии1;а со, (ifiaiipoM na опп1'1'11
miTcpec u дела која би имада ио н.ему да добијУ
(■апкцпју, ii])aii(vi,imja градација ivaano, да би ,'11
прввенврало опасиости uo адранл.е н јкинот II()JC'
динаца, што до оадашце ефикасно учшвено. Кавв8
би се имадс изрицати у кориот шкодских поликД»''

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

ника, na би се на тај начин намакла средства за
пропаганду хигијене зуба и уста почев од деце.
Последњи став § 24 Закона je само јуридички престилизован.
§ 17 Изменом става другог § 25 Закона од 18-
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XI-1930 хтело се дати прилике оним лицима, која
no овим изменама и допунама стичу извесно право,
да то право и реализују. Надлежност одлучујућих
вдасти je прецизирана сходно интенцијама § 41
Закона o Банској управи.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

o
изменама и допунама закона o лекарима специјалистима за болести уста и зуба и o
зубним техничарима од 18 новембра 1930 године.
§ i
У § 1 после речи „болница" брише се запета
и додаје „и зубно-лекарскпм васпитнпм лекарским
установама", a после речи „одреди" брише се тачка
И додаје , no саслушшљу правиог санитетског савета".
§2
У § 3 прва реченица, после речи „зуба" ставља
се запета к додају речи , зубни лекари и дентисти",
^ на крају друге реченпце, после речи , лекарства",
брише се тачка и додаје „или зубиих лекара са
факултетском спремом".
§ 3
У § 4 полсе речи „техничарпма'' брпше со тачка
и додаје „или дентистима".
§'4
§ 6 се меља и гласи:
Отвараше прпватнпх зубнпх клиника или поликлиника дозвољено je само докторима целокупног
лекарства специјалистима за бодести уста и зуба,
који су провели најман>е пет година иа универзитетским клшшкама, стоматолошким оделељнма дрЖавпих или бановинских болница или су вршили
специјалпо зубно-лекарску ириватну праксу најMftiije кроз 10 година.
Пртзшшик за приватне зубне клипике или по^иклинике iiponncahe Мшшстар соцпјалко цолилитико и народиог здравља.
§ 5
У § 10 други став, после речи „рада" додаје се
»и положеног нстшта".
§6
§ 12 мол.а св н гласи:
Доктори целокупне медициие, којп су до 25
»овомбра 1930 год. завршшш или се тога дана за^екли na специјализира)гЈу за болести уста и зуба,
Добцјцју иазив специјалисте за болести уста и зуба
Посло једаогодишл.е специјализацијо
§ v

У § 13 додаје се други став, који гласи:
.Huna без факултетске спреме, која су no ра'•^jiiM закошша и уредбама добили лраво зубпођвкарске праксе и посебним решел.ем Милистра
н
ародл()1' !1драиља лазив ..зубпи лекар", задржавају
CT
e4eiia лрава.
§ 8
У § 14 после речи „у којима се стичу пазиви
^оменути у" додаје се ,првом етаву", a посде речи
•Двкар" додаје ce нова речвница: ,.Друга половина
0uo
i' jcAiidnvumm.ci' CTUVKU може со лровесПЈ и na
ВрЖавним шкодошш лоликлиникама".

§9
У § 17:
У ставу првом последњи део реченице „у даљњем року од 6 месеци пред комисијом", замењује
се речима: ,до краја 1932 године, пред одређеном
комиг-ијом";
У ставу другом реч „зубнолекарске" замењује
се са деитистичке";
у ставу трећем после речи ..дентиста" додаје
се реченица: „Они се могу рекламирати само у
граинцама, које важе за зубне лекаре";
као новп, четврти став; додаје се следеће: „Дентисти у Крал.евиии Југославији чине дентистичкп
сталеж, којн je обавезно организован у дентистичку
комору. Сваки деитиста;који врши ма и повремено
дентистичку праксу, као и сви зубни лекари без
факултетске спреме и титула d. d. s., d. m. d. и
d. d. CT. обавезни су да ступе у дентистичку комору.
Престанком чланства из било ког разлога у дентистичкој комори губи се право на дентистичку праксу.
Уредбу o организацији дентистичке коморе са Законском снагом прописаће Министар Социјалне политике и народног здравља.
§ 10
§ 18 меља се и гласи:
Право дентистичке праксе, у границама § 17
овога Закона, са називом „дентиста" добијају:
1 Зубни техпичари, који су до 1 октобра 1930
годипе стекли, на основу Уредбе од 20 марта 1892
године Држ. зак. бр. 55 посебпу зубнотохничку
концееију;
2 зубни техничари, који су до 1 октобра 1930
годиие, на основу ранијпх законских прописа, добили дозволу од надлежних власти (обртницу, одобреи.е, peuieii>e) за самосталан зуботехпички рад,
и ако су до тога датума у струци провели најмање
9 година, од којих 3 годиие као помоћници зубних
лекара, радећи у устима пацијената;
3 вубни техничари, који су се до 1 октобра
1930 године, било као помоКиици или самосталпи
бавили зубном техшшом 15 годхша, од којих су
иајмал.е 10 година вршили рад самостално на осиову
обртпнце (одобреља — решења) надлежне власти.
У време од 15 годнпа ne урачунавајуЈт се 3 године
ученичког рада;
4 зубни техничари, који су се до 1 октобра,
1930 годинс бавшш 10 година зубном техликом
било као помоћпици или самосталио и који до краја
1932 годиие лоложе дентистички испит. После овога
рока ислшт се можо само једанпут поновнтн и то у
року од наредлих шест месеци. До положеног испита
смеју со бавнти само зубиотехиичким радом тј.
р.чдом na основу негатива добивелих од зубних лекара n дептиста. У верме од 10 годипа урачупавају
се и 3 годипе учепичког рада.
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Број година се доказује:
За лица из тачке 2 само увере:њем зубног лекара код кога je вршен рад у устима пацпјоната,
издатим код месне управне власти или код нотара
и оверешга од истих, као н уверењем месне управне
власти да je пменовани занста становао, за поменуто време, у означеном месту. Лекарп су дужнп
да ова уверења издају.
AKO je умро зубни лекар, код кога je зубни
техничар радио, онда ће му општа управна власт
првога степепа издати уверење. Све остало доказује се уверењем сталешке оргашиацпје п уверељем
месне опште управне власти првога степена, да je
за поменуто време у означеном месту заиста и живио, датумом концесије, обртнице или решеља,
или увереи,ем зубних лекара, дентиста или самосталннх зубних техничара, код којпх je радио,
оверенпм од првостепепе управпе властп.
AKO молилац, у нзузетним случајевима, a из
важних и оправданих разлога, не може да поднесе
поменуте доказе, онда може да поднесе и друга
документа, која ће потврдити његове наводе.
У овим случајевима прнпада Мпниетру социјалне
политике и народног здравља, односно бапу право
слободног onejbiiBaiba доказа, да ли се, шта и колико
моЈке рачуиати.
Кандидати из претходнога п овога параграфа
морају поднети још и доказе:
а) да су поданици Краљевине Југославије;
б) да су регулисали војиу обавезу;
в) да су доброг владаша;
г) да су телесно н душевио здравп, a иарочнто
да не болују ни од какве кроничне заразне болести.
§ 11
У § 19, други став се замеи>ује и гласи:
Испитиу комисију сачкљавају: Претставник Мишнтарства соцпјалие политнке и иарод1гог здравља
као претгедник, два лекара специјалвсте ва болеств
уста и зуба као члаиови — испитачв u деловођа.
Испнтпе KOMiicnje се образују у Баограду и Загрвбу
решољем Мгишстарства социјалио iiojiirnua! u uaродиог здравља, којим им одређује и територијалиу надложиост.
§ 12
У § 20 етав први, речи , дсптпгти тсхимчара"
замеи.ују гс оа , деитиста", a као нова реченица
додаје се: „Мраво na отваран>е пубио-тохипчко раДИОНИЦе издајо територијалпо над.кчкмп бап, односно Мпиистар социјалио nojiirnihc п мародног
здравља за торпторију управе града Београда, a
везапо je sa место, за које јо дозволм дата".
§ 13
У § 21:
У ставу ирвом речн „дентисте-техничари" ва*
меи.ује св са ,доптистп";
Претседник Др. Коста Кумапуди: II na onaj
законсчш предлог ивабра!)« со парочпти одбо|).
Секретар Атм ОИођлч чита: Господин .Mmmстар пиостршшх послова подносн (купштиии na 1)0-

У ставу другом речи , дентпстичко-техничку
замењују се еа , дентистичку", a речи „тек no положеном дептпстпчком пспиту na основу § 18; са речпма: ,,на оспову тач. 2 и 4 § 18".
§ 14
У § 22:
У ставу првом: речи „лекаре, дептисте и дентисте-технпчаре" замењује се са „лекаре и дептисте",
после речи , Дентистпма" бришу се речи ..и дентистима техничарпма"; после речи ..праксо"' бришу се
тачка a ставља тачка и запета na следећа речеипца:
„једипо у елучају своје болести или отсуства дентпста може у својој ордпнацији запоолити и дептнсту
без меспог права праксе, али највише за време
од 6 месеци";
У ставу другом речн „лскара, дентиста, дентиста-техипчара'" замењује се са „лекара n деН'
тпста".
§ 15
У § 23 речи „Лекарн зубпи епецијалпстн", замељује се речпма .Лекари спедкјалнсти за болести
уста u зуба", пза којпх се, a испред речи „дентисте"додају речк „зубнп лекари".
§ 16
У § 24 први став, иза речн „дентиста" брнше се
запета п речи , дентистп-техничарп", a речп: 10
до 3000 длнара"', итд. до краја става, замеи.ују се
са речпма: , 2000 до 5000 дипара; у случају првог
поврата од 4000 до 10.000 динара; у случају другога
и даљег поврата од 8.000 до 20.000 динара u забраном вршења самосталног рада sa увек. У случајевпма кажи.авања ради повреде прописа §§§ 3, 20,
21 и 22 могу се одузети и све справе и пноурументи
који су потребни специјалпо за вршеље зубпог
лскарстпа, a у корист школско поликлнпн^е, КОЈИ
he, no шречепој казпп. одредитп Мпппстар социјалне политпке n народног вдравља.
Последп.и став меп.а се и гласи: „За жалбо
ii])OTiiii пресуда важе постојоКп oniinn аропвси"«
§ 17
§ 25, као другп став додаје ce;
Сва ona лица, noja na оонову онпх ивменаи
допупа стпчу право na двнтиоттку оракоу н иавив
, дептиста" или на полагап.с* доптпстпчког iicii'i'i'11
дужна су у року од два мосеца no стукап.у na спагУ
OBIH ивмена и допуна пријавитв ce надденшој Kpбанској упрапп, ОДпоспо Mumu таЈктиу соцпјалне
im, nmiKT ii iia]i();iiior адранл.а ;ta торпторпју Унрав6
града 1ич)Г|1ада, у ко.шко со ДО сада [ШСу Ввћ "Р11'
јанпла.
§ 18
Onaj Пакоп ступа у жпвот кад га 1{раљ по^
nmiic, a обавезпу онагу добпја кад со обпародуј6
у „СлужбвВИМ Иоициама".
ше&е мредлог оакоиа o регулпсал.у плаКап.а ll13
])обпог промвта као И DO другпм обаиеаама измеђУ
Краљетшо Југосдавијв и Рвпублике ЧвхосковачКв«
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА
Пов. Ep. 10511.
Београд, 18 јуна 1932 годипе

Господине Претседииче,
У прилогу под -/i част ми je доставити Вам оригинални указ Његовог Величанства Краља од 15 јуна 1932 године, којим сам овлашћен, у смислу члана 63 Устава Краљевине Југославије, да могу поднети на решавање Народном претставништву Предлог
закона o Уговору, закљученом између Владе Краљевине Југославије и Владе Чехословачке Републике o регулисању плаћања из робног промета, као и no другим обавезама
између обеју држава, закљученом и потписаном у Прагу 8 јуна 1932 године; и o Протоколу
0
туристмчком саобраћају између Краљевине Југославије и Чехословачке Републике,
закљученом и потписаном у Прагу 2 јуна 1932 године.
У предлогу под -/г част ми je доставити Вам образложење са Предлогом закона
0
горепоменутим текстовима, с молбом да исти изволите на решавање пред Народну скупШтину изнети.
Изволите примити, Господине Претседниче, и овом приликом, уверење o мом
Особитом поштовању.
Заступник
Претседиика Министарског савета
Министра нностранпх послова,
Министар трговине и индустрије,

Др. Алберт Крамер, с. р.

ми

ЛЛЕКСАНДАР I
110 МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ha предлог Заступиика Нашсг Претседника Министарског савета и Министра
Ипостраних послова, Нашсг Министра трговине и индустрије, a no саслушању Нашег
Министарског савета решили смо и решавамо:
Овлашћује се Заступпик Нашег Претседника Министарског савета и Министра
Иностраппх иослова, Наш Мипистар трговипс и индустрије да може на основу члана 63
^става Краљсвинс Југославије, поднети Народном претставништву на решавање:
Прсдлог закона o Уговору, закљученом између Владе Краљевине Југославије и
Владе
Чсхословачке
Републике o регулисању плаћања из робног промета, као и no другим
0
бавсзама између обеју држава, закључепом и потписаном у Прагу 8 јуна 1932 годипе; и
Предлог закопа o протоколу o туристичком саобраћају између Краљевине ЈугоCJ1
aBiije и Чехословачке Републикс, закључсном и потписаном у Прагу 2 јуна 1932 године.
Заступник Нашег Претседника Министарског савета и Министра иностраних поСл
ова, Наш Министар трговине и индустријс пска изврши овај Указ.
15

јуна 1932 годинс
Нишка Бања

АЛЕКСАНДАР, с. р.

Застуштк
Претовдшша Мпиистарског оавета »
Мштстра ииострапих послова,
Мннистар трговине и индуотриЈв,
Др. Алберт Крамер, с. р.
Пргтгптии Дп. Коста КУШШУДИ: За проуча^""О овога ааконског предлога ивабраће ое наро,|11Tl1
одбор Ивволите чутп imn јсчнп \\\»'Л^у.
Секретар Аито Ковач чнта: Господпи Miimi-

отар иноотрашк послова подноси Скупштшш на
рвшв&е предлог Закона o протоколу o туристичком
cao6pulury измсђу Краљевине Југославије и Републико Чсхословачке. Иредлог гласи:

XLVI11 РЕДОВНИ CACTAHAK — 5 АВГУСТА 1У32.
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ПРОТОКОЛ
0 ТУРИСТИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И
ЧЕХОСЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
чл. 1
У даиима од 28 маја до 2 јуна 1932 године преговарали су југословенски и чехословачки делегатп
у Прагу o регулисанЈу путнпчког саобраћаја између обеју земаља, и сматрајућн да се жели систематски развпјати међусобни туризаи, споразумелн
су се o овоме:
чл. 2
Министарство финансија Краљевпие Југославпје дозвољава према општим сада важећим девпзиим прогшсима југословенским новчапим заводима,
мењачннцама н путнпчким биропма да нздају путпицима, којн иду у чехословачке баи.е, клнматска
и туристичка места, на осиову важећег пасоша без
нарочите дозволе, возне карте за путоваи,а тамо и
патраг п суму од 5.000 дипара у страшш валутама
sa особу.
чл. 3
У Чехословачкој je сада дозвољено »звозитм
без нарочптог одобреша, на основу важећег пасоша,
износ Чсл. кр. 1.000 ефектнвно или у страним
валутама sa особу и месец. (Bosne карте sa путован.е тамо н натраг нису у поменутом износу урачупате).
§4
Обе стране узимају на знан.е, да путницима неhe у смислу сада и у будуће важвћшс прописа битн
чиљене тешко11е прн набављаи.у напред помеиуте
слободне суме sa извоз.
§5
За иабавку, односно sa иввов суме прско слободпе границе, потребна јо догшола Миинстарства
фииаиспја Крољевине Југославијс оДноснО Чехословачке иародие банке. За путоваи.а у 6aibe, климатска и туристпчка места у Југославијн даваКе
Чехословачка пародиа банка платежна орвтбтва из
везапих чехословачкпх потраживап.а у Југоглавији,
којц ho у ту сврху употребити опоравумно o Иародпом банком Краљевипе Југославије. Чехословачка
Народна банка ke приликом рошаваи.а o давал.у
платежиих сретстава у сврху путоваи.а у Југославију поступатп врло благонаклоио; исто тако благопаклопо he поступати МвнистарСТВО (|miiimriija Краљевине Југославије прл даваи.у доввола за илатежна
сретства посстиоцима чехословачких бал.а.
§G

Народна банка чехословачка одпоопо Minniстарство фпнапспја Краљевипе Југославије имају
iipuno ]i])ii,niK-()M Јхииаиаи.а o даван>уплатвжних сретстава одиосио дозвола овнад олободнв границе тражити
докаас o цнљу путовап.а (110тв1)ду o трговачком
или службоиом или научиом путовању, лскарску
иотврду и ОЛВЧВО).
§7
Илатежиа орототва у сврху турпгтичког саобраћаја даваће се ив чехословачкпх веваипх потра-

живаља у Југсловијп у форми акреднтива, креднтних ппсама, чекова и сл., које he чехословачке
банке нздавати на југословенске банке на терет
чехословачкпх потражпвања. O томе, која ће чехословачка потражпвања у Југославијп бптп употребљена у ту сврху, споразумеће се Министарство
фппансија Краљевнне Југосалвије односно Народна
банка Краљевине Југославије са Чехословачком
Народном бапком.
§8
Травелер-чекове, хотелске бонове и сличне упутиице, које ће се у Чехословачкој продавати за
путоваи^е у Југославију, нздаваће путнпчка организација овлашћена sa то према ЈугословепскЈ!*1
прописима од Мннистарства финансија одиосно Народне банке Краљевине Југославнје, и биће хоиорисани из одређене паушалпе суме чехословачкпх
сезаних потраживаи.а, коју ће Мшшстарство финвв
внја, односно Народна банка Краљевнне ЈугославЦЈЈ
споразумно са Чехословачком Народном баиком У
су сврху одредити. Обе Народне банке споразумеће
те такође o форми техничког спровођеља.
§9
Изувимајући специјалне одредбе овог споразума, важе за прибављаи.е и извоз акредитива,
чекова. травелер-чекова, хотелскнх боиова п сличипх
упутиица оишти девизни пропцси,
§ 10
Мпнпстарство финанспја односпо Народиа банка
КралЈевинс Југославије и Чехосдовачка НароДВ*
баика nacTOJaiie, да се одредбе девивног иоступка
аа иутиике 111)01)еду тако, да путппцима не иастанУ
оувишне тешкоће, в имаће у виду то, да се моло
no овом опоравуму рошавају што брже n с BaJBenO**
благопаклоиош!^.
§11

Југослошчикс аооете IX Свесоколског слвТ*
биће обевбеђене вв веваввх југословенских иотр'4'
живања у Чвхооловачкој према поссбпом споразу^У
обеју Иароднпх оаиака.
Овај иротокол ступа na снагу 8 јупа 1932 године до када ke oe Народна банка обеју дрн5*8"
спорааумети o л.еговом црактичпом 11;)1ш1)еЈ1'УОвај ијјотокол важи sa сада до краја 1932 годт10'
llpar, 2-VM932 год.
За Владу Крал.евпис Југославнјс,
И. Ј. Itnj.ioiiu, с. p.
За Владу Чехословачке Рвпублии8«
Д-р Фриднан, о. рS 12
Овај Закон стуиа у жпвот кад га Крал. ч01"
umno n кад oe обнародује у Слу>цбеним Новава^
a обавевну оцду добија, као што je то предв^^
у члапу II иоменутог Сиорааум.1.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Уз Протокол o туристичком саобраћају између Краљевине југославије и Чехословачке Републике.
Постојећим девизним ограничењима безмало je
онемогућен не само трговински промет између наше
и других земаља већ je отежан и укочен и путнички
промет. Радп олакшања трговинског промета закључили смо и закључиваћемо Споразуме o Клирингу са Државама са којима имамо развијеиу
размену добара. Такви су Споразуми већ у важности
између нас с једне стране и Аустрије и ИЈвајцарске
с друге стране. Сада je подиесен и Предлог закона
уговора закљученом између нас и Чехословачке
републике o регулисању плаћања из робног промета као и no друпш међусобним обавезама. Међутим како je и у нашем интересу и у интересу Чехословачке републике да се и надаље омогући наш
узајамни путиички саобраћај, то je, на дан 2 јуна
ове године, у Прагу закључен Протокол o туристичком саобраћају између наших земаља. Тим Протоколом предвиђено je да he наше Министарство финанснја дозвољавати да се путницима који иду у
Чехословачке бање климатска и туристичка места,
издају возие карте и суме до 5.000 динара у страној
валути no особн. У Чехословачкој je сада дозво-

љено да сваки путник може, сем набавке возне
карте изнети месечно износ до 1.000 чсл. круна
ефективно или у страној валути.
Чланом 6 истога Протокола предвиђепа je могућност да се путницима, према потреби, одобрава
и извоз већих сума; пршшком решавања o давању
платежних сретстава у сврху путоваља у Југославију, Чехословачка Народна Банка поступаће врло
благонаклоно, a тако исто поступаће и наше Министарство финансија при давању таквих дозвола поеетиоцима чехословачких бања.
Чланом 7 и 8 Протокола предвиђа се начпн
давања потребних платежних сретстава.
Југословенске посете IX Свесоколског слета
бпће обезбеђене. из везаних југоеловенских потраживаља у Чехословачкој.
Овај Протокол важи од 8 јуна na до краја 1932
године.
Обзиром на све изложено потребно je и no
нас корисно да се овај 'Протокол што пре озакони
И уведе у живот,

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
o

ПРОТОКОЛУ O туристичком саобраћају између краљевине југоСЛАВИЈЕ И ЧЕХОСЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ, ЗАКЉУЧЕНОМ У ПРАГУ 2 ЈУНА
1932 ГОДИНЕ
Који гласи:
§1
Одобрава се и добпја закопску снагу Протокол
0
туристичком саобраћају између Краљевнпе ЈугоwiaBiij(' n Чехословачко републике, закљученом у
Прагу 2 јупа 1932 годиие, који у оригвналу и преводу
г

Ј1а(;и:

ров. Бр. 259-32
ВЕРПАЛНЛ ИОТЛ
Посланство Краљсвнне Југославије има частИавестити Миппстарство иностраипх послова ЧехоПретседник Д-р Коста Кумануди: За овај заКонски предлог ивабраће се нарочити одбор.
Секретар Авт Ковач чита: Господин Миииc
i'ai) финансија подиоси Скупштини иа решељо

словачке Републике, да je Влада Краљевине Југославије одобрила Протокол o тургЈстичком саобраКају закључен 2 јуна 1932 године у Прагу. између
Краљевине Југославије и Чехословачке Републикс.
Краљевеко посланство има част молити Миниотарство инострапих послова, да изволи овом приликом прнмити увереље o ibei^OBOM високом поштоваљу.
У Мрагу, 14 јуна 1932 годипе.
продлог закона o одобреи.у рачуиа државпих прихода и расхода за буџетску 193 /31 годину. Предлог гласи:

МИПИСТЛРСТВО ФИНАНСИЈА
КРАЉЕВИНБ .1УГОСЛАВИЈЕ
Оделол.о Државпог Рачуиоводства
Бр. 12.000
II
20. јуиа 1932. г. Београд

Господине Претседничс,
У прилогу ./• част ми je послати Вам оригинални Указ Његовог Величанства
Краља, којим сам овлашћен, да могу поднети Народној скупштиии законски предлог
P одобрењу рачуиа државпих прихода и расхода за буцетску 1930/31 годину.

XLVIII РЕДОВНИ CACTAHAK — 5 АВГУСТА 1932.

14

Примите, Господине Претседниче, и овом приликом уверење o мом особитом
поштовању.
Прилози: 1 оригинални Указ Њ. В. Краља Бр. 12.000
2 предлог закона o одобрењу рачуна прихода и расхода за 1930/31
годину.
Министар финансија,

Др. Милорад Ђорђевић, с. р.
MM
АЛЕКСАНДАР I
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЈБИ НАРОДНОЈ
КРАЈБ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ha предлог Нашег Министра финансија и no саслушању Нашег Министарског
Савета, a на основу члана 102 и 107 Устава Краљевине Југославије од 3 септембра 1931
године, као и на основу прописа члана 132—136 Закона o Државном Рачуноводству, решили смо и решавамо:
Овлашћује се Наш Министар Финансија, да може поднети Народној скупштини
предлог закона o одобрењу рачуна државних прихода и расхода за буџетску 1930/31 год.
Наш Министар Финансија нека изврши овај Указ.
20 јуна 1932 год
"Београд
.
АЛЕКСАНДАР, с. р.
Министар финансија,

Др. М. Ђорђевић, с. р.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
o

ОДОБРЕЊУ РАЧУНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 1930/31 ГОДИНУ
§ 1
Приходи ii расходи за 1930/31 годпну пзносе п то:
A. Општи дршшви приходи н расходи
Приходи:
Родошш и вапредни no буџету
динара
8.470.430,752.51
Расходи:
Редовии u ваиродни no бу|,и"гу, паједно са пакнадним кредитима no § 56 финансијског закона за 1931/32 годииу
S.()/I().0(;7,SS7.73
Оотатак од 435.462.864.78
(чстири стотине тридесет и пет милпоиа четири стотине шездесет две хнљадс осам стотпиа шевдеоет
четири дииара и 78 (100) претставља суфпцит, којп
се уноси на повоНан.о д])жавие готовипе, у смислу
члана 40 Закона o Државиом Рачуиоводству.
Б. Приходи и раоходи драсавних предузећа
Ириходи:
Редовни и вапредпп
4.830,427.986.94
Расходп:
Редовнп и ванродпи no буџету, зајодно са накнадним кродитима no § 50 финашијског закопа аа 1931/32 ...
4yi2S,(i14.000.90
Остатак од
Ш]ШЖШ
(четирп етотине ссдам мплиоиа осам стотина тршмпт
хиљада осам стотипа дсводесот дииара и 04 (100)

преставља вишак прнхода над расходима државинх
предузећа, којп je показап у општим државпим
г^тходима.
§2
Прнходи u расходп no члану 40 Закоиа o др_
Жавном рачуповодству за 1930/31 годину износс и то:
Приходи, рачупајуКи ту и noменути суфицит
1.040,204.235.14
Расходи .......
1.517/j30.5/il.0l
Остатак од 128,827.093^53
((•TO двадосот осам милпопа осам стотина двадесет
седам зшљада шест стотина дсвсдосот три динара и
53 (!00) преставља чист оуфицит, одноопо салдо
обртног капитала, којп со пма препети као пов"'
lian.o државпе готовине у буџетску 1931/32 годину
n показати у завршиом рачуну за ту годину.
§ 3
Одобравају сс свп издатци учин.спи no пакиаДШ)м кредиттгаа no § 50 фппиигпјског закоиа за И'31/32
годииу, као n прскорачол.а која оу приказана У
опецијалном делу завршпог рачуна државне адмпјпи трације (управе) n државних вривредних предузе11а, ваједно са вавбуџетохим расходпма код
држанипх ii])iiii]HMUmx 11])едузо1.а, којп су покриввНИ
пз остварсиих впшкова no бумстскпм ])одов1П1М И
ванредним п])иходима за 1930731 годину.
§4
Одобрапају ое сви расходи учлњени no овлаШ'
Leji.iiMa фшансијских вакона, којп су покаванЧ
у овол! иаиртпом ])ачуну u гтаи.мчт na TCJICT оГ)])Т110Г
капитала Главне Дри^аиие Бдагајне.
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§5
Одобрава се овај општи државни рачун, састављен саобразно прописпма члана 132—136 Закона o Државном Рачуноводству, прегледан и оверен од стране Главне Контроле.

§6
Завршни рачун за 1930-31 годииу саставни je
део овога закона.
§7
Овај Закон ступа на снагу кад га Краљ потппше.

Прегиседник Др. Коста Кумапуди: Овај законски предлог биће упућен Фппапснском одбору.
Секрегиар Анте Ковач: Господпн Мннпстар
финансија подноси Скупштпнп иа решење предлог
закона o увођењу у живот одредаба Закона o ко-

ваљу сребриог новца, закона o нзменама и допунама закона o државној трошарини п закона o изменама и допунама закона o порезу на пословни
промет. Предлог зак на o увођењу у живот одредаба закона o ковању сребрног новца гласи:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Оделење Државног Рачуновод. ir Буџета
Бр. t 2593
4 августа i! 32 год. у Београду

Гостдине Претседниче,
Ha основу овлашћења датог ми Указом Њ. В. Краља од 4 августа тек. год.,
и § 52 пословника, част ми je доставити Вам Предлог закона o ковању сребрног
новца, с молбом да га изволите ставити на дневни ред.
Прилог •/• Предлог закона са мотивима и Указ Њ. В. Краља.
Изволите примити, Господипе Претседниче, израз мог одличног поштовања.
Мшшстар фшшнсија,

Д-р Мил. Ђорђевић, с. р.

ми

АЛЕКСАНДАР I
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НЛРОДНО.Т
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Ha предлог Нашег Мииистра финансија a no саслушању Нашег Министарског савета решили смо и решавамо:
ОвлашКујс се Наш Министар финансија да може на основу члана 63 Устава
Краљсвине Југославијс поднети Народном представништву na решење Предлог заKoiia o коваљу срсбрпог повца.
АЛЕКСАНДАР, с. p
4 августа 1932 године
Блед
Министар финансија

Д-р Мил. Ђорђевић, с. P-

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
o

KOBAIbV СРЕБРНОГ НОВЦА
Чл. I.
Овлашћује со Мћиистар (јтпашпја да искује
^ребрнм новац од 50 динара v укулној суми од
&5
0,000.000 динара.
4.1. 2.

Сребрш] новац од 50 динара, као ваконско оред
^110 плаНаља дужне су примати све државне, бано"'""■i.c u општинске благајне у неогр.аничевом II;'ј0сУ, a приватна лица до ивноса од 1.000 динара у
1в
Дној испдати.

Чл. 3.
Сребрпи иовац од 50 дннара имаке тежппу од
22 грама a у пЈјечшшу 36 мшшметара.
Садржппа сребра овог ]10вца изиосиће 750/1000
a осталу садржину легуре одредићс Миннстар финансија иа ооновв аонуда коввица које буду подиете.
У погледу садЈ^кит' гребра овог иовца може
битн ототупан>е од највшпе 5/1000 a у погледу тежши! од иајвишо 2/1000.
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Чл. 4.
Сребрнп новац од 50 динара шшће овакав облик:
Ha предњој страии (лнцу) лик Њ. В. Краља,
a унаоколо натпис: , Александар i Краљ Југославпје".
Ha задњој страни (наличју) na срединн грб
Краљевпне, с леве стране од rpGa цнфра „19" a с
десне стране rpGa ,,32'" за ознаку године a нспод
грба вредност , 50" дииара.
Ha ивици имаће рецкице.
Чл. 5.
Министар фннанснја може за коваље овог новца
закључптп уговор путем директне погодбе са ковипцом нли ковницама чпја понуда буде оцењена као
најповољнија, a потребно сребро набавпће од становништва у земљи по тржној цепи сребра као метала и у иностранству.
Уговори, призиапице, друге исправе и сав рад око
Претседник Др. Коста Кумануди: За законски предлог г. Мншктра фпнансиЈа o увођењу у
живот одредаба ова прва трн закоиа изабра^е се
нарочити одбор, a ова три друга законска предлога, п то: Предлог Закоиа o ковању сребрног
повца, Предлог Закона o изменама и допунама Закона o порезн na пословип промет и предлог Закона o изменама и допунама Закона o трошарини
биће упућени Финапсијском одбору.
Изволите чути један предлог резолуције.
Секрвтар Анто Ковач чита: Нредседник Народно скупштипо и Адмииистративпи одбор Народ-

овог посла не подлеже плаЈЈаљу нпкаквпх пореза,
такса ни царинскнх дажбина.
Сви издаци око коваша овог повца исплатиће
се na рачун прпхода од коваша новца.
Чл. 6.
Чиста добпт од ковања овог новца, као н оД
ковања сребрног новца од 10 и 20 дпнара no закону
од 28 новембра 1931 године унеће се у државиу касу
као ваиредни државни прпход и употребиће се првенствено за ликвидацију државппх обавеза из parni j нх година.
Чл. 7.
Мпннстар фпиансија се овлашћује, да npoimiue
ближе одредбе за извршење овог закона.
Чл. 8.
Овај закоп ступа у живот и добнја обавезну
снагу кад се обпародује у „Службешш новинама •
не скупштине подпосн Скупштиии на peineite преДлог резолуције o псменп чл. 45 Нравнлпика o органпзацијп службе у Народној скушптини и скупштииским службепицпма.
Прегиседнпк др. Коста Кумаиудп: Овај преД'
лог резолуције стављам на гласаше. (Гласови: I^a'
кав je предлог ?)
Секретар AUTO Ковач: Нредлог резолуције
измени § 45 Нравлиппка o организацнји службе У
Народпој скупштпни и скупштписшш службениД11'
ма гласи:

НАРОДНА СКУИШТИНА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
АДМИПИСТРАТИВНИ ОДБОР

Бр. 53.

3 јула 1!32 годиио у Боограду

Господину Претссдпику Народпс скупштинс,
Поводом захтсва Господина Прстседника Народнс скупштине да сс члан ^
Правилиика o оргапизацији службе у Народпој скупштини и скупштинским службеНИ;
цима измени у толико што hc принадлежпости no томе члану тећи no § 263 Закопа o чИ3'
новницима од 31-111-1931 године, a не од првог наредног мессца, како je то поменутим чл '
ном прсдвиђспо, Административни одбор Народне скупштиие на својој седпици 0Д ^
јупа 1932 годиие сагласио сс са IIpeд^bIш предлогом Господина Претседника НароДИ
скупштипе.стим да се сходно члаиу 50Правилникаподиссе Народпој скупштини na peuieftR
прсдлог резолуције o измени члана 45 Правилпика у овоме смислу, тако, да предлонсеН'
измена има да гласи:
Последњареченицастава првог члана 45 Правилника o организацији служ^с У
Народној скупштини и скупштинским службеницима од 14 априла 1932'годиие (Службен
Новиис број 98 од 28 априла 1932 год.) мсња се и гласи:
Припадлсжности no овоме члапу тску према одредбама става првог § 263 Закон
o чиповиицима од 31-111-1931 године.
Претоедник,
Административвог одборв)
Василије Трбић,с.р

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКВ
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НАРОДНА СКУПШТИНА
Краљевине Југославије
сазвана Указом од 23 септембра 1931 године у ванредан сазив за 7 децембар 1931 године
на свом 48 редовном састанку, одржаном 5 августа 1932 године у Београду усвојила je
РЕЗОЛУЦИЈУ
коja гласи:
Последња реченица става првог члана 45 Правилника o организацији службе у
Народној скупштини и скупштинским службеницима од 14 априла 1932 године (Службене
Новине број 98 од 28 априла 1932 године) мења се и гласи:
„Принадлежности no овоме члану теку према одредбама става првог§ 263 Закона o чиновницима од 31-111-1931 године.
5 августа 1932 године
Претседник
Београд
Народне скупптше
Др. Коста Кумануди, с. р.
Секретар,

Др. Драгол»уб С. Јевремовић, с. р.
Претседник Др. Коста Кумапуди: Овај предог резолуције Админпстратпвпог одбора стављам
Ha гласање. Она господа народни посланици, која
С
У npo'niii, нека нзволите устати. (Сви седе.) Пошт
о нико од господе послапика иије устао, то je
овај предлог резолуције јеДногласно пртшБен^
Изволите чути други предлог Административног одбора.
Секретар Анте Ковач чита: Адмшгастративни
0
Дбор подноси скушптини на pemeifce свој извештај
0
прегледу скупштиискпх рачуна за време од 9
м
арта до 10 јуиа 1(ј.Ч2 год.
Претседник Др. Коста Кумануди: Овајизвеш^ј Административног одбора стављам на гласање.

л

Гласа се седењем и устајаљем. Ko je од господе
народних посланика протпв, нека изволи устати.
(Сви седе). Пошто нико од господе посланика није
устао, објављујем да je овај извештај јндногласно
примљен.
Изволите чути извештај Сената.
J
'
Секрешар Анто Ковач чита: Сенат Краљевипе
Југославије у смислу чл. 64 Устава враћа Скупштшга предлог Закоиа o сузбијаљу окупоће животних намирница са изменама и допунама, које je
у овом законском предлогу учинио на свом 30 редовном састанку од 15 јуна тек. год. Измеие и допуие које je учинио Сенат гласе:

СЕНАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Бр 2.S<)8
Београд, 17 јуиа 1У32 годипе

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

БЕОГРАД
Сенат Краљевине Југославије примио je од Претседништва Народне скупштине
I1(
> акту бр. 6998/32 законски предлог o сузбијању скупоће животних намирница, у редак^ији
како га je Народна скупштина усвојила на 40 ред. састанку одр)1<аном 13 априла о.г.
0
вај
Законски прсдлог Сспат je, користећи се правом који му даје чл. 64 Устава и §
6
6 Закона o пословном реду у Сенату, на своме XXX редовном састанку од 15 јуна т.г.
^Meimo и допупио, и част ми je у прилогу вратити га Народној скупштипи, с молбом на
Азљи законски поступак.
П.претседник Сената,

Јован Алтипамарковић, с. р.
СЕНАТ
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
^зваи Указом од 28 новембра 1931 год. у вапредан сазив за 11 јануар 1932 год. na своме
^ХХ редогшом састанку, одржапом 15 јума 1932 год. у Београду, изменио je и допунио
Ј0слати му од стране Народне скупштине Предлог Закопа o сузбијаљу скупоће жиl!,)|
'iiiix памирппца и решио да гласи овако:
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
o

СУЗБИЈАЊУ НЕСАВЕСНЕ СПЕКУЛАЦИЈЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА.
§1
Под животним намирницама, no бвом Закону,
подразумевају се: људска храна (јело и пиће) и
сточпа храна, одећа, обућа, огрев и осветлеље, као
и материјал за израду пстих и грађевни материјал.
Овде не спадају предмети који служе луксузу.
Који се предмети сматрају као предмети луксузне потрошље прописаће Министар социјалне политике и народног здравља, саслушавши мишљење
стручних комора, као и других стручних организација и установа, за које налази, да му у томе
погледу могу дати потребна мишљења.
Монополисани предмети и лековп, који се продају само no апотекама, не потпадају под одредбе
овога Закона, пошто се и онако већ унапред таксирају од надлежне власти.
§ 2
Сваки ко продаје ма какве животне намирнице
у радњи (дућану) продавници, на тргу (пазару,
гшјаци), или на ком другом месту мора означнти
и истаћи цене појединим предметима и врсти робе,
тако, да их свако може лако и јасно видети и разуметп. Исто тако мора истаћи и ценовнпк, прописан
од опште управне власти првог степена.
Нико не сме продавати нп намерно куповати
скупље од цене, која je за дотичну намнршту прописана у ценовнику. Продаја испод означене цене
у ценовнику дозвољена je.
Ово важп, како за трговнпе на велико и на
мало, уопште, тако и за индустријалце, занатлије
или остала лица, која се баве продајом животних
намирница, било да их сама производе, или само
препродају.
Од предп.е обавезе изузимају се само произвођачи пољопрпвредних производа као и рибари,
KOJU су своје производе донели на трг ради продаје,
али не и omi, којп врше препродају туђих производа.
Ko се огрешп o пред11.е одредбе, кааниНе се:
продавац затвором до 3 месеца и повчаном казиом
до 10.000 дипара, a купац иовчаиом казпом до 1.000

динара, у случају прекршаја става 2 ове одредбе.

§3
У хотелима, ресторанима, ка||ишама, јавним
кухил.ама и угоститељским ради.ама уопште, цспе
јелу и ггаћу озиачава ће се на јеловшшу, no уобичајепом пачипу.
У хотелпма и угоститељским ради.ама, које
пздају собе, истаћпће се у свакој ооби цсповипк
исте. Из цеповпика се мора видети и од кога и до
кога часа се рачуна озпачепа цепа н којс je мпиималио време за отказ. У оввачену цену се урачупава n награда за послугу, што се пзричпо има
озпачптп у цоношшку.
Ko ее огрешп o нредље од])сдГ)е Kuminlie се
затнором од 3 мссеца и повчаиом кавном од 10.000
динара.
§4
Сваки иродавац je обавезии, да изЈкикс npoдајп све жпвотие намирврцв, иабавл.оие ii.nn прошведене у циљу продаје.

Забрањује се нагомилавање животних намирница у сврху, да се ма која врста изузме из промета; и тиме повиси њена цена.
Ko се огреши o предње одредбе казниће се
затвором до 6 месеци и иовчаном казном до 50.000
динара.
Овпм казнама казниће се и onaj, који свесно
помаже сопственике, да робу ради спекулације нагомилава и прикрива.
§5
Продавцима жнвотних намирннца из § 2 става
3 забра:њује се, да траже већу цену за исте од оне,
прописапе у цеповнику или one, која би, ако није
предвиђепа у ценовнику, прелазила чпсту трговачку добит од 20% у часу продаје.
Ово се не одпоси на произвођаче пољопрпвредних производа и рибаре, који доносе na трг своје
производе na продају.
При израчунаваљу процеита чпсте добити увиШ
се за осповицу пабавна цена робе (цепа сировппа,
полупрерађевипа и прерађевипа), као и трошкови
око добављаља робе (царпна, отпремпички трошковп,
издацн за паковаље, провизија посредшша и т. сл.)
затим општи и пословни трошкови (порезп и прИ'
рези и друге државне n самоуправпе дажбнне,
трошкови за мана<е, провизије закушшка, трошкови
за прерађпвање, плате и паднице намештепика и
радиика, издаци за социјално осигураље, за осигурање предузећа, закуппине, поштапски и peK'
ламнп трошкови, амортизацнја и т. сл.).
Ko се огрешп o одредбе првог става овог параграфа, казпиће се затвором до 3 месеца и новчаиом казном до 10.000 динара.
§6
Забраи.ује се вишеструко препродавапе (ве'
рижна трговипа), којим се намерно пде na поскупљиваи.о цена жпвотпим пампрппцама као n споразум уопште, (картелисаЈБе), да би се повисИДв
или одржавале високе цепе роби.
3a6paji>yje сс куповаи.е животиих намирница на
трговима (пијацама) и сајмовима (вашарима, naiiaђурима) ради препродаје na истом месту и за врсме
трајап.а истог пазарпог дана.
Малопродавци, ради свога снабдевања, могу са
великопродавцима закључивати купопродају сам0
после врсмепа, одређопог за продају na мало ВД
дотичпом месту.
Ko се огреши o npc/;ii,e одрсдбе, казииће се
затвором до 6 месецн и повчапом казпом до 50.00"
дпиара.
§ 7
ll])ii продајп жпвотпих пампрппца ко лаЖН0
мври: кажи.ава ее no § 343 Кривичног Закопа ор,
стране падложиог оуда.
У случају отвцаја дела ив овога прописа са
којим другим долом из овог Закопа, суди такођв
вадлежни суд.
§8
Ko ради преварв у трговпии или промету ?i!l1'
вотпих намирницама продаје (!урогате какве р0^с
као праву робу, врши мешап.е или разблажана"'0

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

робе у цпљу користољубља, придаје роби својства
којих она нема, робу домаћег порекла претставља
под видом робе страиог порекла, или роби даје ма
Ha који начин порекло којег она није, казниће се
затвором до 6 месеци и новчаном до 50.000 динара.
§9
Извнђан е кривица no овом Закону вршпће се:
било на прпјаву прпватних лица, било no претставци падлежног полицијског или општпнског орг^на no службеној дужности.
У пријави и претставци мора се назначити:
нривац, дело, доказпа средства — свсдоци и друга
и подносплац.
§ 10
Извпђаље no овом Закону врше територијалпи
Надлежни општнпокп судови и првостепене управпе
ВДастп.
Пресуђнваше, a no потреби и извпђање, вршп
територнјалпо надлежни срески суд, a где њега
нема, судија поједпнац окружног суда.
Овде вреде: одредбе општег дела кривичпог закоиа од 27 јануара 1929 године, са изменама и допунама од 6 октобра 1931 годипе, као и Закона o
с
УД''ком поступку од 16 (Јебруара 1929 године, са
свнма jberoBHM изменама и допунама, и прописи
овога Закопа.
§.11
Протпв одлука, интересована лица имају право
*албе na надлсжпи окружпи суд (колегијум) у
Року од пет дапа, рачупајући од дана предаје одЈ1
Уке, и то посредпо преко власти, која je донело
0
Длуку, пепосредпом предајом или преко поште.
Окружпи суд може одлуку првостепепо власти:
РДобрпти или пренначпти или поништити. Његова
Je одлука пзвршиа.
Предаја жалбе преко поште на повратни рецеratc сматра се, као да je тога дана предата властима,
^оја je донела одлуку.
§ 12
Ko учнни у поврату једно од дела споменутнх
У §§ 4, о, 6 и 8 овога Закопа, казни^е се пород казне
Чредвиђеке за то дело и забраном даљега рада од
1 мессца до године дана.
§ 13

lio овоме Закопу: казна затвором не може бити
M
aii.a од 3 дана; повчана казпа ne може бити маша
0
Д 300 дипара
§ 14
Казпа затвором, изречена no овоме Закоиу ne
^OHtc се замепити повцем, сем за дела из § 2 овога
Зикона ако пису у поврату.
Иовчапа казпа у случају, да се ne може naПаатити у року од месец дапа из трећипе имаЈ^а
0с
Уђепог замепиКе се затвором, рачунајући свакн
Дан затвора no 100 дпнара. Исто толпко рачунаће
с
е у повцу при претварад1>у каопе затвора у новчану
Казцу за дела из § 2.
Замена новчане казне у казпу затвора ne можс
п
ре1.н впше од 3 месеца, a у случајевнма поврата
116
може npeliM више од 6 мссеци затвора.
Трошкови ва пздржаваи.е осуђсппка падају na
11Ј
егов терет a у колпко се ne могу паплатити од
^Уђеног, пакпадп1.е се из фонда предвиђепог у §
^ овога Закопа, који постоји код Државпс \nno'екарпе Банке.
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Одлуку o замепи повчане казне казном затвора
као и казпе затвора у повчану казпу доноси власт,
која je донела одлуку o казни.
После смрти осуђепог, казна се ne пзвршује.
§ 15
У случајевима из §§ 4, 6, и 8 овога Закона,
поред казне затвором и новчаие казне, осуђеном
ће се одузети и сва количина робе, која je била
предмет крпвпчпог дела и продаваће се у корист
,,Фонда за исхрапу сиротиље", предвиђепих у §
22 овога Закопа.
Одузимање робе и њепо чување до правпоснажности пресуде врши се no постојећим за то
прописима.
AKO je прпвремено или дефипитивпо одузета
роба подложна квару, продаће се, у року од 24
сата no одузпманЈу, јавним падметањем ако окривљепи ne бп положио повчапу кауцију у висипи
процењепе вредностп робе; У противпом случају
продаће се у року од пет дапа no правноснажпости
пресуде.
AKO окривљепи ne буде осуђеп, вратиће му се
одузета роба, одпосно положепа кауција или новац
добијеп од продаје исте робе.
§ 16
Власпик предузећа, ако се докаже љегов neхат, јамчп за половипу повчаие казие, na коју
буде био осуђеп пословођа или који службеппк и
намештенпк његовог предузећа за дела протпвна
проппспма овога Закона.
Утврдили се TOKOM истраге, да je власпик наговарао своје намештепике na радње противпе овоме Закоиу, власпик и памештеник одговарају солидарио за no4njLena дела и подлеже и казпу затвора
и новчану казпу.
AKO je намештепик правно пеодговорпо лице a
учнни кажп.пво дело no паговараљу власпика,
власник одговара за почиљена дела таквог памештеника, и против п>ега се непосредно отвара крпвично поступаше, и казпиће се пооштреиом казном
као за дело у поврату.
Половипа изпоса новчане казпе има се паплатити од власника предузећа одмах no правиоспажности пресуде, a п.ему се оставља, сем случаја у
алипеји 4 овог параграфа, право да тражп пакпаду
од осуђепог лица.
11 од власпиком предузећа разуме се и свако
правпо лице.
§ 17
Тужба и кривице no овоме Закону застаревају
за три месеца.
Иресуда, како o кривици тако и o досуђепој
накнади штете, застаревају за годипу дапа.
§ 18
Иравиоспажне пресуде no казиама из овога
Закопа у случају поврата достављају се падлежпој
општипској власти, да их јавно објави уобичајеннм
пачипом.
У случају кад je осуђеном забраљено даљи рад
no § 12 овог Закопа пресуда he се доставити ради
зпаша и дотичпој комори.
§ 19
Пријава власти, да се пеко лице огрешило o
одредбе овога Закопа, ne подлеже плаћаљу таксе.
Такса за жалбу je 20 дппара.
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Такса за вођеље истраге п одлуку je 50 дннара,
кад осудна одлука постапе правоснажна.
И овде вредп npomie члана 5 Закона o таксама
еа његовим изменама и допунама.
§20
Прн свакој општинској власти образоваће се
„Одбор за одређивање цена жпвотних намирнпца"
којп се састојп од 5—15 лица. Његова je дужност
да контролнше чпљеЈШце поменуте у ставу 3 н 5
овога Закоиа; да повремепо, према потреби no
својој штцијативи или no тражељу државних и
општшиких власти или комора, одређује максималне
цене жпвотшш нампрнпцама, које ће надлежна
опште управпа власт првога степена објављпвати
као це)10вт1к) преко чпјпх сс цеиа не смеју скупље
продаватп.
Сем тога овај he Одбор вршптп на позпв власти
и потребна вештачења.
Чланове овога Одбора одређује општшкки Одбор (Веће) из редова: земљорадшша, залатлија,
трговаца, пндустријалаца п потрошача.
Где je ма пз кога разлога немогуКе образовање
овога одбора при општииској власти, истп he се
образовати прп надлежном среском пачелству, a
чланове he именоватн срески начелшш.
Дужност чланова Одбора je почасна и псте со
сваки мора прпмитп. Ko ову дужност не бп хтео
да вршп, a л.егови разлози за то не бн били уважепи
од стране општтшске власти, односно среског начелника, KaaHiihe се од стране Министарства соцпјадне подитике п народпог здравља, a no претставцн
дотпчне оиштинеке властп или среског пачелника,
до 1.000 дпиара у корист „фонда за исхрану оиротињв"
Pemeibc Мшпктрово o кавни извршио je.
§21
Лко M.iaii Одбора за одре1ј11ваи>о цепа жпвотипх
намирница нвмерно даде нвистинвте податке Одбору
o i таллпма, која се узимају у обзпр прн одређива&у
цепа, да бп се поправилио одредвла привната добит
продавцу nm најввћа продајна цена, na тако радji.oM доиста намерно наведе Одбор илн cpiacKor начелника, да oe устаиовп штетав цоиовиик, и отуда се
покаже штета за продаица или потрошача, KanimliC
се новчаном казном до 1.000 дннара и на идаћање
доказапе штете. Иријану суду са докавима подиоси надлежна управна впаот првога степена, a
нзвиђал.с; вршв ii првоуду доносн вадАежнв орески
суд, односно оудија поједвнац Првостспеиог оуда.
И овдс вреде одредбб § II овога Закопа, у no
глоду употребе правша лекова.
Новчана кавва oe ввричв у ворнст .Фовда за
иохрану mpoTjiji.c .
§ 22
„Фовд ва вохрану оирот1ш>в" поотојн код Државне Хипотекарне банке у Пеограду, a посвб&н
фопдоии у игтом циљу оониваЈу oe у овима отптинама.
Њвхова оу првходи: вовчапе казис, иовац добвввв од ородате увапконе рббе no кривнцама из
овога Закова, каиате ва уложевв вовац и друш
П/х mi;<}iiiiK ft-l) ВоОТв КуиавуДНЗ Ове В8М(
и
допуио уиутиЈк' oe одбо])у, KOJU je ii])i"r]M'rui) onaj
Ваковохв вредлог, да » л.пма подлсс«1 матмитај.
Ивволвте чути joiu једав нвввштај С.слата.
Секретар iare КЧшач члта: Сепат Крал.ошмк'
Југославије аввептва Народву окупштину; да je

пепредвиђени као n no спецнјалппм Законима прсдвиђепи прнходп пли дотацпје за ове фопдове.
Расходи се могу учпнптп само na исхрану сиротшБе п na трошкове пздржавап.а осуђеника по §
14 став 4 овога Закона.
Фондом код Државне Хппотекарне Баике рукује n р.асполаже Мвввстар соцвјадне политике и
пародног здравља, a Фондовпма у војединим oiiurniпама, општинске управе.
Из „Фонда за шхрану спротпи.с" може ]\1IIIIIIстар даватн поједпнпм друштвпма и оргаш1зациј'1ма
noMoh у впду субвенција.
§23
Од убраппх новчанпх казпп и повца добпвеног
за продату увадћеву робу, вдасти lie доставитИ
свакога месеца за протеклп месец две тре1шне Државпој Хппотекарпој Бапцп у Београду за (,ФовД
за псхрапу спротпи.с", a једиу трећину дотичвој
општинп за и.ен ([јопд.
Уз новац се шаље n акт у коме мора бнти 08пачено:
Пме n презимо n занпмаи.е каж&енога; место
ЈБеговог стаповаи.а; која га je власт казипла; дела
за које je кажи.еп; број n датум враввосважвв
пресуде; износ суме која се шаље из суме, која je
задржапа за онштину са означељем колпко je оД
вовчаве вавве a колпко од продате увапћеве робе.
Истп овакав акт n пстовремсио шаље се Мпиистарству соцпјалпе полптнке и народпог здравља (Општс
оделел.е).
§ ^
Сви нерешепп предмети no Закону o сузбијап.у
cKynohc жпиотиих иамиЈлтца n ввсавесве спеку*
дацвје од 30 децеибра 1921 годиве вмају се расправитв no одредбама встога Закова и Праввлввка ea
jheroBo пзнршеи.е од 7 севтембра И*-2 годиве. ПраВЈ
вооважве иресуде, али још no вввршеве, имају св
такођс извршптп ио одредбама аотога Закова.
§ 25
()u.i;uiiliyjo се Мшшстар С01Ц1ЈаАве политике И
вародвот вдравља да може, у споравзгму саМиввстром унутрашких воолова и Миввмром трговввв
и im,4yiT]nij(', протпити [IpaBBJIBBKOM блвжв ОДредбо за нвврше&е овог Закопа.
§ 20
Овај Закоп стуиа у жшшт кад га Kpa.i. питmmio, a добпја обавевву онагу даиом ()riiia]iii;u'iliU,,a
у ..Служпсмпм Новвааиа", када вреотаје да вавда
Заков o сувбија&у окупоће всввотнвх вамирвица »
веоавеовв спвкудаццјв од 30 септембра 1922 годвнв|
Праввдвив од 7 севтембра 1922 годвве ва и8вршв№в
истога Захова, као и ови остади Заковскв продв0*
ivoju Гш oii.in у супротвооти ca одредбама овог*
Закоаа<
U, ПрвТСвДВВВ Onara.

Јоиаи Адтипармарковвћ, с. i'-

Секретар,
Д-р llinm (Siejnep, с. p.

на свом 32 родовном састааку, одржавог 16 јува 19^
годпиг, уовојво бев ввмева и у цвлости уцукевв MS
од страве Народве скувштиве ВЈ^ковске продлоЛ
n то: Иред.чог Закова o конвевцијама и свораау*
мима o рокиму иолд ii;i.Mcliy Краљевиве Југославвјв
u Kjia.i.cmmc Румуаијв; Предпог вакова o enopa*
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зуму o клирингу пзмеђу Краљевине Југославије и
Швајцарске конфедерацнје; Предлог закона o споразуму o клирингу пзмеђу Краљевине Југославије
и Републпке Аустријв.
Прегшдпик Д-р Коста Кумануди: Ови пзвештајп Солата примају се на знање. Мзволпте чути
оставке г. г. пародпих посланика.
Сскретар Аптс Ковач чита: Г. д-р Стаико Uhiбенпк, пародпп посланик, подноси оставку иа свој
јхосланички мандат; г. Јанко Барле, пародии поВДаиик, подносп оставку на свој посланичкп мандат,
(Гласови: Не прммају cei)
Претседник Д-р Коста Кумапуди: Ове he се
оставке упутити Верифпкационом одбору. Изволите
ђти потврђене законе.
Секретар Антс Ковач чпта: Г. Минпстар пноСТраних послова доставља скупштини за њену аргаву no један потврђоп прнмерак: Закона o спораау.му o клирингу ивмвђу Краљевпне Југославијс
и Републике Аустрије; Закон o споразуму o шшl'inirj^ пзмеђу Крал.евнне Југославпје и Швајцарске
коцфедерацпје; н Закон o конвенцијама и споразу•pttia o режиму вода пзмеђу Краљевине Југославпје
11
Краљовине Румуније.
Прстседипк Д-р Ji'ocTa К'умануди: Ови потврђеаи закони прпмају се на зналЈе. Изволите чути
Извештаје Главис контроле.
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Секретар Анте Ковач чита: Главна Контрола
нзвештава Народну скупштнну, да je ставила визу
са резервом: Ha креднт г. Министра финанспја no
решењу Министарског савета К.Бр. 733 од 24 јуна
1932 године у суми од динара 6,000.000 за обнову
крајева пострадалих од поплаве, a на терет исељеничког фонда; на кредит г. Министра финансија no
решељу Министарског савета Ђ.Бр. 14603 од 8
јула 1932 годипе на издатке садашњим грапичарCKiiM приправницима као пртшадлежности које су
предвиђене за редовне граничаре no партији 461
позпција 2 буџета за 1932/33 годипјг Мпнистарства
војске и морнарице; и na кредит г. Министра финансија no решењу Министарског савета бр. 80120
од 6 јула 1932 годние у сумн од Динара 513.540
за исплату целокупних прииадлежности за 9 Mecenu тројпцп мипнстара без портфеља.
Претседник д-р Коста Кумапуди: Овп пзвештаиј
Главне контроле упутиће се Финапсијском одбору.
Изволпте чути интерпелације.
Секретар Анте Ковач чита: Г. Риста Ђокић и
другови, народпи послаппци, упућују пнтерпелацпју
на г. Мннистра шума и рудника o наставку рада na
закупљешш уговорима шума или отказу уговора
страшш предузе^има. Траже да joj се призна npвепство. Иптерпелацпја гласи:

Господине Мииистре,
Ha основу § 72 Закона o пословном реду у Народиој скупштини подносимо ову
Интерпелацију, тражсћи према § 73 да се иста хитном огласи и надлежни Министар на њу
0
Дговори на једној од седиица Народне скупштине:
Економском кризом која захвата цели свет није
Иоштеђена ни наша држава a нарочито су тешко
^гођени брдски — сточарски крајеви ради суше у
'93] години. Беду и невољу увеличало je помањкање
*УДске ii сточне хране, ради чега je и држава морала
Аа интервенише у давању храпе и бесплатиог подlil):i
a, a багателна цена стоке довела je земљорадника
У очајно стање.
Ta економска беда МОГЛа би се за 50% уклопити

кад би подређено Вам Министарство донело једну
начелну одлуку:
да сва шумска предузећа са дугорочним закупним уговорима у најкраћем року наставе пословања,
или да им се откажу закупни уговори?
Отказивање закупиих уговора нарочито страним
предузећима имало би добрих резултата и no националној економији, a и државабисерешила законским
путем обавеза којс су нам туђинске власти наметле.

Господипе Министре примитс уверење нашег одличног поштовања.

Народни посланици:

Ристо Ђокић с. р.
Милан Ђ. Мијић с.
Јово Принцип с. р.
Претседник д-р Коста Кумануди: Прпма пи 1.
'"mi'T.ip шума n рудника првенство за ову интер^влацију'.'
Министар шума u рудника Внвтор Ногачиик:
^'м ивјављујем да аримам хптиост.
j
Претседник: Др. Коста Кумануди. Ирима ли
Ua
poj(iiii скупштина арвенство? (Прима).
( 1,
,
' ^1'гтар Антс Ковач чита даљо: Г. Д-р Лопвв
^Р ић 11 ван u другови, иародни нослапици, ynyl>yjy
^ерпелацију на г. Министра прооввте o укпдаи.у
^скпх учптсл.ских школа часпих сестара Св.
ll|||;
'i у Загребу. Инте] пација глаои:
.

Господине Мипистре,
Вашом наредбом од 9-V о.г. С.н.бр. 12742/932
0,
"Редили сте да женске учитељске школе ч. с. Ми-

лосрдница у Загребу, Дружбе Св. Јосипа у Сарајеву ч. с. Уршулинки у Љубљани и Шкофјој Локи,
те Школских сестара у Марибору не могу на јесен
више примати нове ученице, ако те нису ујбдно и
редовиичке прилравнице. Другим речима сте одредили, да ове часне сестре од нове школске године
могу своје учитељске школе држати само за своје
редовпице, и ни за кога више, чиме сте ове школе
стварио затворили и докинули.
Да Ваша иаредба буде што перфектпија, одредили сте сапкцију, no којој одузимате право уласка
у државпу службу свакој ученици, која се на јесен
у ове школе упише.
Знајући, како су елитне редовничке школе, с каквом се KpiiiliancKOM љубављу и бригом ученице у
њнма примају и сусрсћу, a колико je опет у ово
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XLVI1I РЕДОВНИ CACTAHAK — 5 АВГУСТА 1932.

Краљевска влада потајно али добро срачунато
доба бљутавог разврата и опскурних ауторитета
нашој младежи потребно окусити Сол Свијета и спрема вјерски прогон законито признате католичке
видјети Његову Свијетлост, — ми смо се заинтере- вјероисповијести у земљи. Зато на државне школе не
совали за мотиве, који су Вас понукали да нане- намјешта католичке вјероучитеље, a приватне катосете грубу неправду оним који се не могу бранити, лпчке узгојне заводе закулисним методама и проa Qui ad servieru;uin venerunt, non ad regendum. видним изговорима затвара и онемогућује.
Сматрајући, да je овакав протузаконити и протуДакако да ce Ви као увијек позивате на закон,
али je та Ваша одлука све прије него законита. вјерски рад Краљевске r лиде од недогледних штетн^х
Уставом од 3 рујна пр. год. проглашена je наука посљедица no земљу тражимо, да нам у Народној
слободном, што значи, да су joj једине границе: скупштини изволите одговорити:
Високо и недостиживо царство чисте и Велике Исти1) Зашто сте противно Уставу и земаљским зане. Јер joj je сврха pura Veritas природно je, да ce конима од пове школске године стварно затворили
no чл. 16 Устава наука може унапређивати сваким, женске учитељске школе часних сестара Св. Винка
na и приватним настојањем. Због rora'je и допуштено у Загребу, Дружбе Св. Јосипа у Сарајеву, Уршулинпостојање приватних школа у граиицама закона. ски у Љубљапи и Шкофјој Локи, те школских сеОву je уставну одредбу реципирао и специјални стара у Марибору?
закон o учитељским школама од 27-1Х-1929, кад je
2) Зашто na државне осповне и средње школе
у свом §-у 88 нормирао, да и даље могу остати оне у земљи не намјештате католичке вјероучитеље, кад
приватне учитељске школе, које ce у року од 4 мје- памјештате православпе?
сеца саображе прописима закона .Напокон и најно3) Мислите ли папокоп, да ову земљу ваља за*
вији финанцијски закон за год. 1932/33, argumento петљати још и у несретпу културну борбу с Катоa contrario у § 26 санкционише постојање приватних личком Црквом, и зар Вам није доста у њој политичучитељских школа.
ких борби?
Док тако све позитивно наше право стоји на
У Веограду, дана 11 лнпња 1932 год.
страни прогоњеиих школа познато нам je, да су ce
ове у прописаном року од 4 мјесеца потпуно саобраДр. Иван Лончаревић, с. рзиле закону o учитељским школама, и no њему раЛовро Кнежевић, с. рдиле све до данас.
Др. Никола Никић с. рКако их дакле сад након трогодишњег законитог
Др.
Фрањо Грубер, с. ррада и опстанка можете укинути, кад од својих инСтјепан
Ваљавец, с. рспектора г.г. Д-ра Ј. Турића, Павловића Мила,
Д-ра Рајичића Душана, Јовановића Ђ. Јове имате
Г. Д-р Милаи Метикош, народни послаипк,
најодличнија мишљења и оцјепео паставиичком раду
viniivjo
иитерпелацију иа г. г. Мшшстрц трговиие
и ученичком успјеху у њима?
и
иидустријо,
Мнниотра ооцијадне нолнтике п наМакар да би Вас у Вашим одлукама морале у
првом реду водити уставне и законске иорме, ипак родиог здравља и Мипистра cao6paiiaja o ооцијвЉ
смо нажалост из свега овога морали закључити, да иом и економском обезоеђе11>у паше морнарице и
Kp. Мипистра у Његовом раду воде сасвим други o i иоразуму ививђу бродовласиик.ч п помораца У1
свииа иптал.има соцпјалис заштпте. ИиторполацИЈ'
мотиви.
У оваквом важном питању, као што je укидање глаш:
културпих ипституција, од којих неке преко полоГосподине Мииистре,
вице и двије трећине људског вијека постоје, којс
Примнли смо од клуба капетана трговачке мордржавне финансије иишта ne стојс, које једине имају
нарице
— Сплит, клуба поморских стројара — Cyi"'lK'
интернате, што државне учитељске школе пемају,
a које су на хиљаде и хиљаде спршспих хрватских и савеза поморских радника трговачке морнарицв
учитељица диљем дома разаслале, — морају пародни Југославије — Сплит, жалбе на веома лоше њихове
претставници знати прави разлог оваквих иини- социјалне и економске прилике, a зиа ce да су онИ
свјесни и вјерни Југословени. Ништа није учињено
старских поступака.
до сада за обезбеђење њихових живота ни за њихову
Кад то дакле није пнкакав закоиски, да ли neiije социјалну заштиту.
иема можда какав политички разлог?
Hama трговачка морнарица иримпла je до сада
Да ce часне сестре пису којом uccpehoM изјасниле
ОД
држаие
директио [фИПОМОћи око 350 милиопа Ди'
за федерацију, a против ажуриог уиитаризма, или
су one можда криве, што господи министрима, Деме- нара у готовом, a оирости од пореза и такса износилИ
1e
тровићу у Загреоу, CpuiKnliy у Сарајеву, a Крамеру су исто иелике своте. Поморци наши стварно су ii| . '
у Љубљапн и Марибору нова странка слабо напре- пуштени na милост и немилост бродовласника, који
no својој вол.и нормирају радне услове. Помојши наШ"
ДУЈе?
не познају ни једне благодети социјалне заштите, коЈУ
Или сте, Господине Мнпнстре кад ce ради 0 овим ужива даиас na комиу сваки радпик и намештеНИЈ*!
школама тако брзо заборанили повољне изветтаје Поступак иа броду са поморцима изгубио je сваки
Вапшх изасланика o сестрама, које с нама заједно осећај правичности,јернема правилника o дисциплини
добро бдију над напшм отаибпиом, или сте још брже на броду. Настају тешки спорови, који пису од к0'
заборавмлн онај Краљевски дочек, којим су загре- ристи mi интересентима a шкоде угледу name држа^оачке сестре и њихови ђаци у том дому, који Ви сад Бродовласници су докинули раније радне уговор*>
затварате, примиле свога Краља и Краљицу?
који су регулисали радно време, прековремени раД "
Гражећи тако узалуд други какав разлог овог остале бенефиције својих намештеника. Поморска
Вашег кобиог наређеша наилазимо ипак ма крају удружеп.а стављала су своје захтеве за уређење t'11"'
само на овај посљедњи и најгори.
јих социјално-економских питања али су бродовл*
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сници спречили решење тих питања. Они су повољно раду у данашњој конкуренцији. Па нема оправдаЈБа
решили за себе питање државне субвенцнје и питање за рушење надница наших помораца и несме се неопроста од свих пореза и такса те реализовали огромне гирати њима право на уређење њиховог социјалгубитке a нису хтели да реше праведно социјално ног положаја. He сме дирати у пЛате помораца, њи
питање наших помораца премда су наши поморци хову социјалну заштиту, јер плата заповедника брода
стекли заслужено признање за подношење жртве око и управитеља строја je перазмерпо л^алена, т.ј. за
подизања наше трговачке морнарице. Бродовласници 800—8000% мања од плата директора друштава бросу упорно до сада одбијали сваки директан споразум довласника, док je пре рата била та разлика само за
са пзморцима. Ha 29 марта 1929 године одржана je 30—50%. Ради тога влада оправдано огорчење међу
била конференција између преставника разних над- поморцима напосе међу официрима, јер се боље плаћа
лежних Министарства бродовласника те je донешен један друттвени послужник него један заповедник
закључак да се образује стручна комисија, која ће изра- брода, који врши службу највеће одговорпости и који
Дити предлогеурешењу свихнаших поморско-социјал- мора да живи na две стране, јер док je on на броду
них питања у савременом духу уважујући прописе и породица му остаје код куће. Треба да се ревидира
фактичио стање које влада у осталим поморским др- газдинство оних друштава која примају субвенције
Жавама, као и уважујући начела међународних ма- те да се редуцирају клубни издаци na плате дирекритивних конвенција a нарочито прилике иаше тр- тора и да се омогући пристојна плата и храна морговачке морнарице и нашег поморства уопће.
парима. Треба нашем бродарству од стране државе
Протекло je било више од године дана, док je да се уклања сва помоћ директиим ипдиректним
именоваиа no Министарству саобраћаја та стручна мерама, јер имамо данас без посла преко 150 официра
Комисија, која се први и последњи пут састала na 5 и преко 600 морнара a уз њих и преко 2000 осталих
Maja 1930 године. Постоји криза у целом свету, али помораца без посла. Треба са планом израдити и дати
су све државе уредиле законима o поморству све помоћ нашем бродарствуда се омогући потребна социодносе социјалне и привредне између бродовласника јална заштита помораца. He смије се трпити да наши
и помораца, само то код нас није уређено, премда се поморцп буду социјално и екопомски најзапуттепији
je то могло уредити истовремено, када се донео Закон од свих помораца у свијету.
o заштити радника и Закон o радњама. По закону o
Ha темељу свега тога слободан сам вас упитати:
заштити радпика § 6, став 5 одређено je да радно
1) je ли Вам познато, Господине Министре, тешко
време за бродарство има утврдити ресорни Мипистар стање и неправда која тишти наше поморце?
У споразуму са Мимистром социјалне политике, a то
2) Што каните предузети за потпупо социјално
није учиљемо све до данас, прем je закон на снази и екопомско обезбеђење паших помораца? и
од 1922 године a рок за допашање уредбе био je 6
3) Каните ли одлучно позвати бродовласнике да
месеци.
се споразуме са оргапизацијом помораца у свим пиHa 27 октобра 1931 године иа гшзив Министра тањима социјалне заштите и да сва питања решавају
саобраћаја одржана je конференција бродовласника хитпо посредством надлежних власти.
и
помораца са изасланицима надлежних МиннстарМолим, да ми се изволи дати усмепи одговор у
СТава, те je тада утаначено: да се образује паритетии Народној скупштипи.
0
Дбор који he израдити пацрт уговора o најму морпара,
Изволите, Господине Министре, примити уверење
У сагласности са одредбама националног законодав- мога особитог поштовања.
ства и ратификованих међународни^ конвепција. Иста
Др. Милан Метикош, с. р.
Копферепција je закључила да до 15 децембра 1931 24-V1-1932 год.
народни посланик
Београд
''однпе, бродовласници и организације помораца имају
израднти своје нацрте уговора и доставити МинистарГ. Коста Алексић и друг, народои послаинци,
ству саобраћгца. Ha U) јануара 1932 године имао се
je састати маритетнн одбор да редигује колективни yiiyliyiy пптерпелацију "a г. претссдинка МиниУпжор за рсгулизањс радиих односа. Организације старског савета o говору бпвшог народпог послашша
"омораца предале су у одређено време свој нацрт ЈЗојислава Лазпћа на Убу и хапшељу угледних граУговора, али бродовласници то нису чипили све до ђана us околиие. Иитерпелација гласи:
Аанас. Упоређујући данашње фактичне плате наших
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
»омораца са платама помораца у дру1-им земљама,
Београд
морамо констатовати, да паш заповедник брода има
Молим Народну скупштину да Господину ПретВајнижу плату a та je за око 35% иижа од најниже
a око 300% нижа од највише плате заповедпика брода седпику Мипистарског савета достави иашу ниже naведену интерпелацију,
СТраних морпарица.
Разлог, зашто je паша трговачка мориарица заГосподипе Претседниче,
пала у кризу n што се добар дио бродова налази у
Распреми, лежи у томе, што су ти бродови већим
1 овог месеца био je пијачпи дан у варотпци Убу.
Келом старог типа, јер брод новог тгаа у стању je Ha пијаци где je било дотло прилично сеоскоградног
Аа у години дана обави пет до шест путовања иа мору, народа, појавио се бивти пародни посланик г. Boja
Савладавајући тешке прилике na мору a брод старог Лазић и покушао да искористи присуство народа на
пијаци у циљу одржања једног политичког говора
ђша то обави једно два пута,
Тешку судбппу трпи nama трговачка морнарица уперепог против данашњег режима. Полицијска власт
и
Hanie поморство због помањкања једне реалне и je интервеписала да ову пезакопиту радњу r. Лазића
стручно израђене поморске политике у нашој држави. спрече. Приликом ове иптервепције власти десио се je
^,0/0 целокупне топаже name трпшачке морпарпце са- врло несретан случај, тако да je било људских жртава.
ј^гоји се од бродова старих преко 20 годИна, na je Истражпа судска власт која води крпвичпу истрагу
велогуће таквим бродовима омогућита потребну за- no овом иесрстпом догађају похапсила je пајуглед-
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није наше грађане из околине Уба иако исти никакве
везенемајуса демагошким и тенденциозним покушајем
Boje Лазића. Уколико наш народ у срезу Тамнавском
и другим околним срезовима осуђује овај покушај
политичке рехабилитације Boje Лазића на рачун невиних људи, утолико му je тешко пало ово хапшење
најугледнијих и најчеститијих наших грађана. C тога
смо као народни посланици оног краја и пријатељи
реда и правде на којнм основама наша држава треба
да почива, позвани да o овом водимо рачуна, na нам
je част Господине Претседниче, умолити Вас, да нам
на првој скупштинској седници изволите дати свој
одговор на следеће:
1 Да ли Вам je познато да су поводом догађаја
од 1 јула на Убу похапшени највиђенији грађани
који no мишљењу целог света немају никакве везе
са овим догађајем?
2 Шта сте предузели да се у ово радно време
године у овој тешкој економској кризи ови невини
људи што пре пусте својим кућама?
Примите, Господине Претседниче,уверење нашег
одличног поштовања.
3 јула 1932 године
у Београду

Народни посланици:

Коста Алексић, с. р.
Витомир Давидовић, с. р.
Г. г. Д-р Никола Нпкнћ и друговп, народни
посланици, упућују интерпелацију на Г. Претседника Министарског савета o хапшен.има и злостављањима грађана приликом парастоса поч. Стјепаиу
Радићу na дан 20 јуна т. г. Интсрполација гласи:
Господине Претсједниче,
Бранећи упорно овај режим од основпих приговора Ви сте у буџетској дебати Народие скупштипе
на буран аплауз почетком пролећа ове године подвукли, да je пок. Стјепан Радић и ако je у разним
перипетијама политичких борби на разие иачине оцјсњиван, ипак no свом раду био само изразити претставник Југословепства и Словенства.
Посматрајући призмом историје тако политички
рад овог великог покојпика, сватко се у земљи бар
у овоме морао сложити с претставником режима.
Од тог се времепа родиле са страпе разпих режимских претставника овакво сличпе изјаве,"док није
на крају овај покојник no разним скуповима, и чак
na стварању Југословепске радикалне сељачке демократије био као заштитпик призивап и глорифициран.
Кад се je приближио последљи прољетњи дап
ове годипе, успомепа na onaj кобпп дап год. 1928,
сватко je од таквог режпма с правом очекивао, да he
достојпим пачипом оплакати тужпу успомепу изразитог претставпика Југословепства, na кога се вто
no који пут и сувише слободпо, a no који пут и помало профано позива.
Напокоп je дошао тај последњи пролетњи дан,
који je npnje четири годипе румепом крвљу попрскао
своје аролеће, закрвавио зарудјело љето и затресао
земљу.
Док се читав народ с BpylioM молитвом и пламеном
CBJeiiOM подигао, eno у каквој je жаЛОСТИ и ПОСЛу
Bam режим овај тужни народни дан провео!

У Драганићу, срез Карловац, спречио je, да на-

род ne дође na задушппце у цркву. УапСИО je ЗВОНара

и више сељака ваљда као кривце, што су задушпиие
биле уопће приређене. У Радићевом завичајном срезу
Сиску уапшено je тај дап око 40 манифестаната су
Кутини преко 20 изубијенпх и измрцварених сељака,
у Вараждину 30, у Сплиту 13, Шибенику 30, a псто
тако у Корчули, Стубицп, Слав. Броду и Загребу,
гђе су манифестанти били још и страховито злостављани.
Успомену пок. Радића режим je na крају у Загребу тако прославио, да je завитлапа рука власти
на тужпом ходу очевом гробу досегла и саму Радићеву кћер.
У Босанском je Броду режимска прослава Paдићеве успомепе започела апшењем некадашњег тајпика његове странке Мирка Видошевића. Кад су
послије задушница сељаци замолили, да им срески
начелник Душап Коларевпћ пусти певиног Видошевића, напустио je овај помамљепи начелник na мирни
сељачки народ сву своју оружану власт, док na коииу
пије управио и пушчани плотуп у поплашени и избезумљени свјет. Копачни je резултат у Босанском
Броду био безброј уапшених и лако рањених, 20
тешко рањепих док до данас од њих има већ ч 2
мртва.
Зпамо, да ће се Ваш режим од оваквих незгод1Шх
резултата једне своје чудпе прославе бранити ногама
И рукама. Приговорит ће, да су извјесни несавјеспи бушкачи покушали славу успомеие изразитОЈ
претставнпка Југословенства искористпти у комунистичке протудржавпе и ne знамо у какве ne све
педопуштепе сврхе.
И ако смо земљи и њезипој обрапп скоро гстзви
призпати свако право, ипак овим Вашим приговорпма
слабо he тко MOIIH озбиљпо вјеровати.
AKO je режим искрено оплакао Стјепана Радића,
и сам с пародом хтио у овој тужпој славп учестповати, зашто je још прије икакве славе и екцеса у
многим мјестима забрапио жупппцима служеље задушница, кад се у исто вријеме и Поглавица СрпсксПравославпе Цркве покојниковој сјепи и 1-робу У
Загребу поклопио?
Зашто je падаље онда тај Југословепскп режим,
који се с Радићевих мртвпх уста закитио с усклпком:
Краљ и Народ, — у Бјеловару и околици поапсио
све покојиикове присташе, који су се у знак јавнв
жалости усудпли 20 липња na својим кућама извјеСИТИ npne заставе?
Зашто je папокоп међу свима у Бјеловару адвокаТ
Др. Ивап Лебовић за овакап upnu барјак пресуђем
пајприје na затвор од 3 дапа, a ПОТОМ без икакоВОГ
саслушања протууставпо и противно мл. 12 Закона
o заштитп државе na neo;ipel)eiio нрпјеме заточен У
Кључ, врбаске баповппе?
Моиеда овај толико ражалошћени режим мисјп'.
да су се na дап 20 лппња у Бјеловару и околицп требале извјесити радосне народне и државне заставе, a
ne тужпе и npne, кад у CBOJOJ пресудп од 21-V1 0,U
Бр. 594 само њихово истицање проглашује демон."
стративним чином n опаспом пзјавом песклопости
власти ?
Док се ето Banie властп у мпопш мјестима црнИХ
миса и застава Goje, дотле се у Босанском Броду новв
мртвп и тешки рањени броје, Југословенски рсжпм
тако одузима изрвзитом претставнику ЈугословеНСТВа последњу земаљску утјеху И усрдпу хвалу преКО

фоба оданог народа.

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

Ha основу оваквог резултата режимске прославе
Двадесетог липња тражимо, да нам одмах и хитно у
Народној скупштини изволите одговорити на ову
интерпелацију.
1) Зашто сте у многим мјестима диљем цијеле
зел\ље стварно онемогућили и забранили ову тужну
народну славу, и зашто су органи власти баш на тај
Дан извршили бројиа апшења?
2) Зашто су у неким мјестима овом приликом грађани од oprana власти злостављани, рањени и убијани, како je то било у Шибенику, Кутини, Загребу,
и Бос. Броду, који je догађај у Вашем службеном
саопћењу невјерно и тенденциозно приказан?
3) Зашто су у Бјеловару и околини уапшени и
с
Уђени грађани, који су на својим кућама слободно
истакли црне заставе, и зашто je један од њих депортиран и конфиниран у Кључ?
4) Да ли сте напокон вољни већ због успомене
на пок. Стјепана Радића као изразитог претставника
Југословеиства све уапшене и конфиниране одмах
пустити на слободу и да ли мислите, да би среског
Начелника из Boe. Брода и све сличне овакве кривце
т
ребало одмах из државне службе одстранити, те зеМаљским судовима због злочинства из § 201 крив.
3
акона оптужити?
У Београду, дана 3 јула 1932 године.
Народни посланици:

Др. Никола Никић, с. р.
Ловро Кнежевић, с. р.
Др. Иван Лончаревић, с. р.
Др. Фрања Грубер, с. р.
Стјепан Ваљавец, с. р.
Г. г. Др. Иваи Лопчаревић u другови, народни побосланици иодносе питерпелацију на миннстра
Оољопрпвреде o принудној иродаји сељачких имап>а
8
а рачуи Иривилеговане Лграрне баике. Иитерпевацмја гласи:
Господипе Министре,
Подвргавајући у свсш говору у Наррдној скупртини оштрој критици недовољни закон o заштити
ремљорадника ja сам приговорио нарочито §-у 8. који
Рдређује овршно мировање за све цивилне тражбине,
а
ипак допушта, да над сељацима и даље бјесни овршна
б
Ура и олуја за тражбине Привилеговане, Лграрне
Нипотекарне и остале сличне банке.
Ви сте na то у одбору из^авили, a иеки опет
ВДборски члаиови Владине већине добацивали су за
M(
<i' гопора у Народној скупштини, да je ова власт
Иривилегованој аграрној банци формалне нарави, јер
P се за то Краљевска влада Beli побринула, да и
Привилегована аграрна и о.стале сличне новчане устаНо
ве респектују закон o заштити сељака. Тако се с
раше стране категорички тврдило, да ови привилервани
тани заводи неће ни под којим условима
и
злагати продаји сел^ачку имовину.
Имајујш у протусељачком раду Краљевске владе
ВРемного доказа, да joj мису на сриу сељачки интере
си, ja сам знао, да се ни од те Bauie изјаве, сељачки
"аР"Д пема надати никаквом добру.
Тек mro сам се после свога говора вратио кући
У Митровицу сазнао сам, да je баш Привилегована
аг
Рарна баика била »na, која je против сваке законо-
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давчеве тенденције у вријелге доношења закоиа o
заштити земљорадника без икаквог обзира сељачку
имовину изложила присилној јавној продаји.
Усупрот Ваше изјаве као одговориог члана Краљевске владе, дана 15 априла о.г. на захтев Привилеговане аграрне банке продано je сво имање сељака
Тутулугџије Станка из Мартинаца, срез Срем. Митровица у величини од 17 кат. јутара с кућом и овлаштеничким правом на земљишну заједницу за багателну
куповину од динара 12.000.— премда сама кућа троструко вивЈе вреди.
Да буде деманти Ваше изјаве у име Краљевске
владе што страшнији, то имање тако у бесцење није
на присилној јавној продаји купио нико други него
баш сама Привилегована аграрна банка!
Кад се Привилегована аграрна банка противно
Вашој изјави у име Краљевске владе, на овакав драстичаи начин служи својом повластицом no Закону o
заштити земљорадникамолимВас, г. Минисрте, да ми
у Народној скупштини изволите одговорити:
1) Зашто сте у име Краљевске владе у скупштинском одбору изјавили да ће Привилегсвана аграрна
банка усупрот своје повластице респектовати све
установе закона o заштити земљорадника, и да je
због тога не треба стављати под удар тога закона?
2) Какав овај случај и још друге случајеве присилног продавања имовине у бесцење на захтјев
Привилеговане аграрне банке доводите у сагласност
с толико извиканом тобожњом бригом Владе за сељачке интересе?
3) Да ли сте размислили o томе, што ће Привилегована аграриа банка и остале овакве банке почети
са сељачким имаљима, која овако на присилним јавним продајама купе?
У Београду, дне 2. јула 1932. год.
Варрдни посланици:

Др. Иван Лончаревић с. р.
Др. Никола Никић с. р.
Стјепан Ваљавец с. р.
Др. Фрањо Грубер с. р.
Ловро Кнежевић с. р.
Г. г. Милдн A. Божнћ н друговп, иародни посланици, ynyhyjy интерпелацију на г. Мимистра
саобраКаја и г. Мшгастра правде o лиферовању
угља аа државне жељезхшце од страио фирме Ернест
Гринвелд. Мптерпелација гласи:
Господиие Министре,
Слободан сам да na г. Мимистра caoopaiiaja И
Мимистра правде управим следећу иптерпелацију:
Оиих дана je уредник „Југославепског Лојда" Иваи'
Малина издао брошуру „лиферације угља за железпице и фирма Ернест Гриивалд". У тој брошури су
измесеии оригинални документи и службепа акта,
те факсимили самога Ернеста Гринвалда, из којих
се јасно и непобМтно види, да je та фирма кроз читав
низ година оштећивала државу, односно железнице
на тај начин, што je лиферовала угаљ, који ne одговара прописима. Фирма Ернест Гриивалд je стојала
у иедозвољеиим материјалним односима са службепим
особама само да може вршити пеисправне лиферације
угља. Ha тај начин je фирма Гринвалд оштетила др-
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жаву за тешке милијуне. Због ових неисправних
лиферација били су 4 јануара 1927 године осуђени
no Државном савету директор Загреб. железничке
дирекције г. Димитрије Јовановић и 9 другнх виших
чиновника на отпуст из службе и пензионисање, a
лиферантима, нарочито Гринвалду, није се ништа догодило, и ако je Државни савет упутио Министру
саобраћаја да путем редовитог суда тражи отштету
од 222 милијона динара.
Ja овој интерпелацији прилажем споменуту брошуру н стављам следећа питања, на која молим да
се у Скупштини одговори:
1) Шта je г. Миннстар саобраћаја учинио, да се
афера с угљеном потпуно рашчисти и да држава дође
до накнаде ових штета, што их je неисправпим лиферацијама претрпела? Ако до сада у том погледу није
ништа учињено, шта he г. Министар саобраћаја учинити, да државни иитереси буду заштићени у смислу
упута Државног савета од 4 јануара 1927 године.
2) Пошто су докази изнешени у брошури достатни,
да се противу фирме Ернеста Грннвалда казнено noступа, што мисли г. Министар правде учинити, да
Државно тужиоштво у Загребу добије налог за казне
или прогон и да се путем секвестрације Гринвалдове
имовине осигурају државни интереси, јер прети
опасност да ће Гринвалд своју имовину пренети на
туђе име.

Милан Н. Божић
пародни посланик

Милоје М. Сокић
мародин посланик

Прстадлик д-р Коста Кумавуди: Све прочитаие
интерпелације достављене су падлежшш шшистрима.
Изволите чути извештаје г. г. Мшшстара.
Се1фетарАвтеКовач чита: Г. Мшшстар војске
и морнацице извештава да 1>о на иитерпелацпју
г. д-р Фран.е Грубера и другова o пенсплиКинању
људске и сточне храпе, коју je иарод преко житарских п друшх задруга продао војсци ;— одговорптп
кад се стави на дневпп ред; Г. Министар просвете
извештава да he на интерпелацију г. д-р Ивана
Лончарввића u другова — o затварап.у жеискпх
учптељених школа милосрдиих сестара у Загребу —
одговорити кад се стави на дневии ред; Г. Мвншгар
соцпјалне политике и народиог здравља гаввштава
да 1>е на внтерпелацију г. д-р Ивана Лончареввћа
и другова — o наредбв бавских управа даовисопствеиици вршаћих маипша морају иабавитп пиду
Отрвјску апотеку ■— одговојјитп кад ее отавв na
дневпи ред; Г. Мшшстар шума и рудпика иввештава
да he на иптериелацнју г. Милана In^Kiiliii и другова
o раду Нвколе ГхмаичпКа. геиералпог
директора рударске дирекције, одговорпти кад се
ставн на дтчпт ])ед; Г. Мтшстар саобраћаја вввештава да he }ia iinTej)iio.iiauvijy г. Д-р Ивана ЛоичаpeBiiiia ii другова - o пабавцн жел.сзппчких прагова — одговорпти кад се стапи na диевип ред;
г. Мшшстар грађеввна нввештава да lu; на интвриелацију г. Лопрн Juic/Kcmiiiu n Дјјугова
o BeiiViM
наплатцима на сељачким колима — одговорити
кад ое (Tunu ва дневнв ред; г. Мвннотар гр^јевина
ВВВвШтава да iie na пптсртмациЈУ мародиог иосла
пика г. Ловра Кнвжевлћа в д])угова — o псплат
државиих дугкиа Uni)Иосудској и другим водшш
задругама - - одговорчтп кад буде прикупио потрспие иодатке; г. Мшии-пф уиуграти.пх послова

пзвештава да he на интерпелацију г. д-р Нпколе
HuKiiha и другова — o нападу на д-р Мила Будака
na Загреба — одговорити кад буде прнкухшо потребне податке; г. Минпстар унутрашц.пш послова
извештава да he на ннтерпелацију г. д-р Будислава
Гргур АнђелиновгЉа — o нападу на д-р Мнла Будака na Загреба — одговорити кад буде прпкупп0
потребне податке.
Претседник д-р Коста Кумаиуди: Ови пзвеШтајп Г. Г. Министара примају се на знање. Изволите
чутп пзвештај o пздавању суду г. г. народнпх посланика.
Секретар Автв Ковач чпта: Г. Мпнпстар правде
тражп овлаш^хење за продужење кривпчног поступка
протпв народних посланика:
Г.Г. Недељка Праљака за дело пз параграфа226-*
трговачког закона за Босну н Херцеговину; д-р 1оме
Фиданчевп!-^ за дело из § 395 Кривичног закона п0
тужби Донке Стојановић; д-р Томе Фнданчевн'^
за дело из §§ 215 297 и 391 Крнвнчног закона п0
тужбп Стојана ByKOBiiha; Хусеина КадЈЉа за дел0
из § 297-2 Кривичног закона no тужби Мехмеда
Жјебо; Недељка Праљака за дело из § 301 Kp"'
вичног закона no тужби Мплана Радумила; Василија Tp6nha за дело из § 144 Кривпчпог закона,
Тодора Хаџи-Дпм11трпјевн!1а за дело из §§ 297 i
301 Кривнчног закона no тужби Милана Јовановића
свештеиика; ЈЗожпдара Главичког за дело из § 31^
Кривпчиог закона; Рпсте ЂошЉа за дело из §3^
крнвпчног закопа (смех); Тодора Хаџи-Димптр"jeBiiha за дело пз § 302 крпвичног закона no прП'
Јави Михајла Ј. Завишлћа; Д-р Живка Пвтричда^а
sa дело из § 301 Кривпчног закона no тужби Ђорђ
Петровпћа; Милапа Л. Божвћа a другова за Д6^
пз §§ 52 и 54 у вези са § 65 закоиа o штампи no туЖ61
Ипколе Беланчп11а; illahnpa Ллпловп1;а за Дел0
US § 167 крпвпчпог закопа no тужбн Начелства среЗ'
Лабског; Крсту СтрезовиЈш за дело из § 297 кр"'
впчпог вакова no тужби Бере Татарчевп!«; Јоанпм'
KyiLanniha за дело из §§ 297 и 301 кривичног закоиа
no тужбп иогдапа Крстеља n д-р Дамљапа СокоЛ1
и д-р Богдана Ввдовцћа за дело из § 301 Крпвичп01
закопа no тужби браће Р. .Mecapomih из Capajc^aИјчгиседчик Д-р Коета Куиа^удв: Овп захтеви
р, Мппистра правде ynyTiiho се Имупптетиом одбор}113IU).IUT(!

4VTii молГи'

II

жалбс.

Секретар Ai/re Iu»iia4 прочпта молбо u жал"
Удружење београдских хотелијера, ресторатеР^'
гостионичар^ и кафеџија моли за дејство да се з<1^Ра1>|
издавање дозвола за држање механа-крчмица у ke'
граду; Винко Пикунић моли да буде псстављен з.
служител.а или да му се пружи новчана помоћ; JcJ,cl
^
П. Буревић, удоиа, Горичане, моли да joj се iip,,:!l
право на инвалидску потпору; Драгослав Плазив
n др. моле да буду ослобођене од казна што нич
ималн таблу na колима; Љубомир Бежалић и ^иЛ1е
рад Штављанин моле да буду ослобођени 0Д к ^ђ
ШТО нчсу пмалп таблу na колима; Јованка В. ТоМ»
моли за сталну месечну помоћ; Стеван Ј. Мил^"1^
пенз., моли да буде iionona npalien у службу ^P
дуванској станици у Врању; Општина Павино-пол>ск »
срез Бјелопољски, моли за поништај класификашЈЈ
земљишта и да се одреди нова комисија за класИ?ва
цирање истог; Cienan JI. Опачи!) моли да '"""'^
буде враћен у држ. службу; JOHO Шанла моли за ^е
валидску потпору; Грађани општине Бубушинач '
моле да буду ослобођени од плаћања бановиН«

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
т

аксе на лозу „Хибриде Милорад Милосављевић
^оли за новчану помоћ; Cnacoje Радонић жали се на
Решење Државног савета; Трифун Ј. Шокорда моли
Да буде ослобођен од полагања практичног испита;
Александар М. Аксемтијевић моли да му се призна
чоложај чинов. 11 категорије; Хранислав Л1. MHHHII,
п
енз., моли да му се исплати неисплаћена плата;
Милорад Максимовић-Живановић моли за новчану
Помоћ; Милош Несторовић моли за новчану помоћ;
^ранц Кореи моли за признање права на пензију;
Љубомир Синћелић моли за дејство да се његова
'гУ>кба код Министарства унутрашњих послова противу
Слободана ЗдравковиНа узме у поступак; Иван ПехHe
U, моли да буде враћен у службу Држ. железница;
^арија Чукић, удова, мали да joj се призна право на
Пензију; Mapa Буавдица, удова, моли за инвалидску
иотпору; Ружа Томић, учитељица, моли за признање
г
одина службе за нгпредовање и пензију; Фестиии и
Јадре моле за сталну месечну noMoh; Димитрије Д.
^Учкпвић, проф., моли признање година службе за
^апредовање и службу; Димитрије Ђорђевић моли
Да му се додели инвалидска потпора; Стана Р. Иваиов
ић моли да joj се додели сталиа месечна помоћ;
Комнеи Богдаиовић моли за дејство код Министра
^љопривреде да се изврши пошумл.авање голих
^РДа у Општипи Брезовској; Франц Бачник моли за
Исплату разлике додатка na скупоћу; Живојин Р.
■"Итровић и др. моле да буду ослобођени од илаћања
таксе за дозволе на ношење оружја; Никола Б. Бош^ак моли за новчапу помоћ; Иван И. Стојић моли за
Ст
алну месечну помоћ; Петар Ровишњак моли да му
Се
додели пензија; Ката Круховић моли да joj се
Додели инвалидска потпора; Цвита Барас, удова,
РЈОЛИ да joj се додели ипвалидска потпора; Ђорђије
^Ута п др. моле да им се понова додели укинута
Усташка помоћ; Мехмет Рифат у др. моле да се Закои
P аграрној реформи ме протеже na њихово земљиште;
f*apa K. Боди, пензнонерка из Београда, моли да
Ј0ј се повећа пензија или да joj се поред пензије одРеди стална месечна помоћ; Миодраг К. Боди, адм.
?Иновник, Београд, моли прианање година службе
За
напредовање и пензију; Антои Супичи!! моли за
№Изнање година службе у бин. Аустро-Угарској
^чархији; Мартин Мармик моли за обиову поступка
l10 предмету његове инвалидииие; Кристина РадојИЧИћ, удова, моли да joj се додели пепзија; Анка
•^адоњак моли за новчану помоћ или пензију; Ната•"чја Д. By4niieBiili, удова, моли признање ирава na
1,111
'пдску потпору; Радован И. Вучинић и др. жале
S,e на рад пописне комисије за класирање земљишта;
1
Рађани вароши Бсрана молс за дејство да им се
Ј^ини олакшица у погледу плаћања дугова; Јожеф
J,
y:iiiep моли за новчану помоћ; Ana Дрофепик, удова,
Moj
'ii за сталну месечну помоћ; Одбор за подизање
'"мпазијске зграде у ndni моли 38 дејство да му се
К^Дели извесна сума новца за довршеље зграде;
Мале Крстановић молп за иовчану помоћ; Велимир
J0J"li и др. моле за дејство да се у Псћској Патријар'""jii постави један владика; Пирош Тертели, удова,
MOJ
IM за сталну месечну помоћ; Друштво југословенС|<и
х агрикултурних техничара Праг, моли да се
^0сТрифицирају дипломе свима апсолвептииа пољо^Ривредних школа ;Владимир Синђелић, моли за
"l,|,:iiiaii.u дпеттчарске годппе службе; Jama Јаморов
,0J11' да joj се раније додељена земља задржи као
20jioiiiiCTii коју je добила na мужа добровољца; Васо
Ajl
ei<ciili моли за призпање ратпих година у дупле;
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Јоца Јакић, Живаи Остојић моле да им се додели
добровољачко земљиште; Обласпи одбор општег радничког савеза Југославије, Бања Лука жали се на
рад и неисправпости повереништва Радничке коморе
у Бања Луци; Општипа Крмпоте моли за интервенцију код Министра шума и рудника да joj се исплати
држ. прирез; Софија Грек, удова, моли за удовичку
пензију; Cnacoje Ружајчић моли за дејство код Министра пољопривреде да се његова молба за пензију
реши; Перослав Љубић моли за признање година
проведеиих на националпом раду; Обрад Манојловић
жали се на решење Минист. фипансија o пензионисању; Вицко Богдановић жали се на решење Мин.
саобраћаја, o разврставању; МиркаЖивановић, удова,
моли за службу или тренутну повчану помоћ; Иван
Бапдић, чиновник, Београд, моли за признање годипа службе за напредовање и пензију; Мате Лебо
и др. моле за инвалидску потпору; Марјан Китановић
моли за дејство код Мин. грађевина да му се исплати
трошак око израде плана за санаторијум у Сурдулици; Марија Валентин, удова, моли за сталну месечиу помоћ; Михајло Д. Петровић моли за признање
годипа службе за напредовање и пензију; Владимир
Симић моли да му се призпа време које je провео на
апотекарском раду пре положеног магистерија; Општина Махалска моли да joj се укаже помоћ, од
штете причињене поплавом; Иво Јуришпн моли да
буде преведен у 1 групу 11 категорије; Драгица Миленковић, удова, моли за сталну месечпу поноћ;
Коста Перовић моли за признање перјаничких roдипа службе за пепзију; Феодосије Василије Деписепко моли за признање година службе; Чавка Пили
Паво моли призпање права на пензију; Др. Милош
Mncupjinli моли за призмање година службе; Cnaceнпја М. Атапацковић моли призпање година службе
за папредовање и пензију; Инж. Гвидон Гулич лшли
призпање годипа службе за напредовање ;Конрад
Јунг жали се na решење Држ. жел. и Мин. саобраћаја
o пепзнонисању; Миловап Н. Булић моли за признање година дпевпичарске службе; Марија И. Поповић,
удова, моли за пеизију или сталпу месечну помоћ;
Др. Фрања Узун моли за призпање година службе;
Др. Јосип Миличић молн за признање годипа пационалног рада; Сајдија Шемић моли за призпање годпна дневничарске слу>1<бе у ефективпе; Илија Вучичевић моли за призпање годипа службе као нациопалном радпику; Војислав Н. СпајиИ моли за новчану noMoh; Дарипка Вујовић, удова, моли да joj
се додели noMoh, од динара 12.000 за исплату дуга;
Реџо Куртић жали се на решење Среског пачелства
у Коњицу; Др. Аптоп Жегура моли признање година
службе; Душап Ј. Суиденчић моли да my се годипе
слу>1<бе проведене у царској Русији признају за пензију; Општина Сепово моли за одобравање мешчанских школа; Мартип Видеппч, моли за призпање
година службе за пензију; Марија Пунчах, моли за
удовичку пензију; Илија Алтарац моли за интервенцнју код Мип. фипаисија да се његова молба што пре
реши no предмету упапређења; Милојка М. ВитороBitli, Јелена Н. МијатовиН моле за иивалидску потпору; Мијо ПркиН жали се на решење Братимске
благајне у Сарајеву; Лука М. Милошевпћ жали се
na решење Држ. савета због оспореног му права на
призиање година службе за пензију; Јован Ј. Пешић
моли за сталпу месечпу помоћ или да му се додели
једиом за свагда сума којом би могао подићи атеље;
Вукомаи НиколиН моли за признање година службе
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за пензију; Ангела Мнчин моли за сталну месечну
помоћ; Савета Голубовић моли да joj се одреди пенarfja за њен. пок. оца; Стјепан Бујамовић моли за
признање година службе; Ивана Костић, удова, моли
за признање година службе за пензију; Филип Лапичић моли да му се одобри лични додатак на скупоћу;
Инж. Јанко Колар моли за признање ратних година
за напредовање и пенз. и ослобођење полагања држ.
стручног испита; Божидар Ј. Томић моли за признање
година службе; Фрањо Павелка моли за признање
година проведених у Чехословачкој војсци (легији);
Петар С. Билић жали се на поступке Господарске
штедионице у Сплиту; Софија Бугарчнћ, удова,
моли за сталну месечну помоћ; Алекса Лукић моли
за дејство да му се исплате неисплаћене принадлежности; Сељани села Подпланика, срез Билеће, жале
се на незаконите поступке лугара Благоја Самарџића;
Јпжица Новшек, моли за признање година службе;
Винценц Крањчич моли да му се понова додели
укинута инвалидска потпора; Катарина Гвозденовић,
удова, моли за удовичку пензију; Драго Андрејашевић
моли да му се додели инвалидска потпора; Клуб инвалида, официра и ратника ратом осакаћеиих, Београд, моле да се поврати у снагу важност Инвалид.
закона за 1925 г.; Др. Богдан Ђ. Косановић, моли
признање годииа службе за иапредовање и пеизију;
Злате РистовиН и др. претставници општина: Белчншке, Велмарске, Слатинске н Сливовске у срезу
Охридском моле да буду ослобођени од плаћање
камате које су им наметнуле градске општине; Општина Нововарошка у име грађана Н. Вароши моли
за дејство да се ne укида полу-гимназија у Новој
Вароши; Ana Берберовић моли да се њеном мужу
додели пензија; Марко Павловић моли за повитење
пензије; Др. Никола Стефановић моли да му се одобри полагање пред Одбором при апелацији у Новом
Саду; Всеволод Синицин моли за признање година
службе и разврставање; Никола Јапица моли за признање година службе; Винко ПикуниН моли за новчану помоћ; Милан Бурлица моли да му се добровољачке године признају за дупле за пензију; Др. Тома
Смиљаниит!), пароднп посланик, моли да му се за
напред()ва1Бе у V r|iyiiy урачуна 14-Х11-1924 год.
као и да се поврате на снагу његова доцнија напредовања; Др. Велимир rojinili моли за признање година службе; Др. Марко Алкалај молп за признање
година службе; Вукосава Коотић молн за сталну
месечну помоћ; Лука LLJiiMyiiomiti жали се ма пресуду
начелства ep. Коњичког; Јово BouiKomili п Саво
Ђуки11 молс да им се поврати одузето земљиште;
Доротеја Царић, удова, моли да joj се додели стална
месечна аомоћ; Јосипипа Омерзу жали се на решење
Држ. савета и 1ражи да се њеи cnop обнови; Јосо
РсндумпН лкиш за ипвачидску потиору; Др. Владислав CTOKHII MOJIH за признање година службе; Иван
Чолак моли да му се исплати разлика додатка na
скупоћу; Томо Кошчец и др. моле да се обустави
продаја ЊИХОВОГ пмања аа дуг; Стеван Цикута И др.
моле за дејство да се обустаии i радња млина Пави
Цикуши из Удбнпе; Софија удова Луке Добрњца моли
за сталну месечпу помоћ; Јаков Задровец жали се
због великог опорезовања на његов млин; Зорка Б.
ll.inli и др, учииице Бабичке школе у Београду моле
да им се смање интсрнатскп трошкови; Јелема П.
KpajnoBnii, удова, моли да joj се од стране уреда
за осигурање радника додели рента за умрлог joj
мужа; Живаи A. Гардиновачки моли за дејство код

Румунских власти да му се врати новац који се налази код суда у депозиту; Милева Вучичевић моли
за пензију; Николај Шебјанић, инвалид, моли за
инвалидску потпору; Стеван Маресевпћ моли за признање година службе; Љубица Ђ. Чубриловпћ,
удова, моли за признање права на пензију; Живка
A. Мајзнер моли за сталну месечну помоћ; Милован
Ђ. Лацковић моли за сталну месечну шшоћ; Дуња
Богић-Марковић, удова, моли да joj се додели удовичка пензија; Вера Мајер моли да joj се додели уДО'
вичка пензија или милостиња; Шалета Ивановић,
пенз. моли за признање већег личног додатка на
скупоћу уз пензију; Матија Ј. Магаш, удова, моли за
инвалид. потпору; Општина Орленска жали се на
одлуку Мин. финансија због наплате трошарине на
алкохолна пића; Франц Јенич моли за новчану noMoli
услед претрпљеног пожара; Иван Јовановић моли за
новчану помоћ; Јованка В. Петровић, удова, моли
за сталну месечну помоћ; Никола РужиН и др. моле
за дејство да им се исплати њихова зарада; Baca
Станковић моли за дејство код Неготинског пр. суда
да се његова парннца што пре оконча; Пера КрудеЈВ
моли за признање права кметовског земљишта и ДР-!
Живојин Миросављеви!! моли за дејство да му се
исплати храна и др. која je за време рата узета за
војску; Живојин Д. Давидовић ^оли да буде преведен
у групу која му no закону припада; Др. Алексеје
Новоселски моли признање година службе за напредовање и пензију; Машап Ђурашковић и др. моли за
хитну повчаиу noMoli; Жарко Г. Вечерковић моли
да му се поврати такса коју je положио приликом
куповања имања; Дарипка Илић моли за сталну
месечну помоН; Јозо Рамњак моли за новчану nonoh;
Елена ПеиновиК моли за регулисање породичне пензије; Милосав БабиН моли за дејство да му се изда
добровољачко уверење; Радиша Вулови!] моли за
дејство да сс забрапи рад Мартину Ђурићу iiouno
за то пема потребне услове; Михајло A. Јовановив
моли да му се скипе стављена забрана на пепзијУ'
Месна задруга за пољопривредни кредит у Штиткову
моли за дејство да joj се учини олакшица у плаћан»У
дугова; Лука Ђурашковић моли гтризнање година
службе за пензију; Ирма Далма моли да joj сс ;u';u-'J111
стална месечпа помоћ; Иван Б. Ћирић моли за сталиу
месечму помоћ; Василије Сипјеиак MOJIH за призналв
година службе за пензију; Јован 3, Медури!) моли да
му се регулите крунска na динарску пензију; НнкоЛ'1
Матасовић, проф., моли за признање година служ"6'
Ђорђе П. Младепови!!, Mapa Хржењак, ЈоваН Марковић-Јовановић моле за сталну мессчпу помоћ; Дl,•
Борислав riorioBHli MOJIH за нрнзнање права na »I
положајну груну; Атанаснјс Влашковић и др. M0Jie
33 дејство да сс укнне комесарнјат и усностапу ау'0'
номнја Ноио Бечејске врдне задруге; Ида Мнјч1 '
удова мали за регулисања пензије; Јозефина Иу11'1
молн за нсплату не сман.еннх принадлежности; Јапида
Петровић, Иван Лончарић моле да тл сс додели njv
валидска нотпора; Новак Тоди!) и др. моле да нм сс
доделн na обрађивање и уживање земљиште државио
у селу Пинерима; Риза М. Тукн11 MOJIH за тренуччУ
иовчану noMoh; Марнца Ј. Алексић, Ружнца ToMiHiH"
моле да им се додели "пензнја нлн сталиа мсссчпа
noMoh; Алберт Визјак моли за npiiaiiaibe годнна слУ'
жбе за напредовање; Терезија Фиљак моли за ilCl1'
знју или сталиу месечну помоћ; Др. Мнлуи В. ЛсП0'
савић моли за прнзпање година службе за иапреД0'
вање и пензију; Јелена Вукановић моли за признаН'6
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годииа службе за пензију; Инж. Никола Д. ДимиTpnjeBiili, инж., Божидар Бојовић, инж. Стеван
Аврамовић моле за признање година службе за напредсвање и пензију; Aiil)a Остојић, Јованка Шундић
Моле за регулисање пензије.
Претседник Д-р Коста Кумаиуди: Прочитане
молбе п жалбе упутпће сеОдбору за молбе и жалбе.
Прелазпмо на кратка пнтања. Г Мтшштар грађевнпа одговориће на пптаље народног посланика г.
Шеге o псушењу Лоњскога поља Има реч г Мпнистар грађевина
Munuciuap грађсвшш д-р Отјепав Сркуљ: ГоспоДпне посланиче, на ваше питање o исушењу Jlojbскога поља, част ми je одговорити вам следеће:
Ha основу одлуке Краљевске Жупаинјске областп у Загребу од 1901 годнне, приступљено je
извршељу радова на уређењу реке Доље Лоље
и Велпког Струга. За покрпће трошкова за извршење овпх радова интересентп су ималн сносити
no 20 круна од јутра за 10 годпна a у колико овај
Допринос не би био довољан, остатак би се нмао
подмирити us земаљскнх средстава и средстава Крајишке Инвестнциопе закладе.
До рата je пзвршено радова у износу 3,700.000
круна, али како псти нису билн дов])шеии, то су
У току времена швршени пасипп порушени, канали
и прокопи замуљени, те услед тога није постигнуто
ЗДсолутио никакво побол.шање прилпка na подручју
Лоље.
Одлуком Великог жупана Осјечке областп сазвапа je 8 јула 1927 године скупштина нптересената
У циљу оснивав>а водне задруге, али закључке ове
скупштние Мииистарство }1ије могло одобрнтп, поШто ниоу били iinivji.cinT cnn услови потребип за
рбаивање водне задруге, nirni je рад и састав скупШтиие одговарао проткпма закоиа o водном праву.
Ha тражел.е Бапске управе и депутација иитереОваата, да се на тервт државног буџвта ивврше
Претходии радовп, ивгради пројекат и предрачун
т
рошкова за доврше11,е започетих радова иа заштитп
0
Д поплаве и нсушси.о . lon.cKor поља, Миппстарство
^>ађевина осиовало je Теренско-техпичку секцпју
c
ft седпштом у Новској. Ова секција je започсла рад
У месецу OKTOUJIV 1930 године, a почетком 1932
годние. довршила je све поверене послове n пројекат
ј^предрачунскојЈсумн од 113,543.120 динара достав
»ла Министарству на одобреље.
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По пзвршењу ревизије n одобрењу пројекта
приступиће се сходно § 71 н 73 Закона o водном
праву осннвању задруге, која ће моћп закључе№ем
дугорочног зајма да обезбеди потребна средства за
извршење свих радова за исушеље п одбрану од
поплава Лоњског поља.
Тек после тога моћи ће се приступитн раду,
јер би делимичан рад на терет државног и бановин-.
ског буџета био нерацпоиалан a и искуство, које
смо већ имали — баш на овом послу — налаже
нам, да више не идемо путем, којим смо до сада ншли
и да радове не отпочињемо пре него што обезбедимо
потребна матерпјална средства.
Претседник Др. Коста Кумачуди: Има реч
народни посланик г. Шега да изјави, да ли je задовољан одговором Господнна Министра.
Фсрдо Шсга: Примам на знање одговор Господпна Министра.
Претседник Др. Коста Кумаиудп: Прелазимо
на дневни ред: Утврђпваи^е дневног реда. Предлажем Народној скупштннп као дневни ред за наредну
скупштписку седннцу овај дневни ред:
1) Избор одбора за проучавање законског предлога o увођен.у у живот одредаба Закона o ковању
сребрног повца, Закона o измепама и допунама
Закона o државној трошаршш и Закона изменама
п допуиама Закона o порезу на пословпи промет.
2) Изоор одбора за проучавање Законског
иредлога o изменама и допунама у Закону o
граничној трупп.
3) Избор одбора за проучавање Законског
иредлога o изменама и допупама у Закону o лекарима
специјалистнма за болести уста и зуба и o зубним
техпичарима.
'i) Избор одбора за проучаваше Законског
предлога o регулпсању плаћаи.а из робног промета
са 11ехословачком Републиком.
5) Избор одбора за проучавање Законског
предлога o протоколу o туристпчком саобраћају са
Чехословачком Републпком.
Прима ли Народиа скупитша предложени
дневнв ред.' (Прима.) Нареднн састанак заказујем
за сутра у 10 и no часова пре подне. Ову седницу,
са пристанком Народне скупштппе, закључујем.
Седница je заклзучена у 10,45 часова.

