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Почетак у 11 часова пре подне 

C A Д P Ж A J. 
Про даевиог реда: 1, — Читаше записппиа претходног 

ваставка. 
2 — Отсустпа народних посланика. 
3    Саопштење интерпелација пародних посланика 

Др. Нииоле ПикиКа и другопа на Министра унутрашњнх оо- 
Саова; Jloupa Кнежеви1.а и другова ua Протседника мини- 
старског сапета и Др. Мариа Кожуља и другопа на Мипи- 
стра проспете. 

4 — Молбе и жалбе из народа. 
5 — Раана акта. 
Дновии ред: 1. — Избор Одбора за проучапаље за- 

коцског предлога o vnoljeibj' у живот одредаба Закопа o 
коиању сребрпог попца, закона o измепама пдопунама Ја- 
кона o држапној тропшрини и Закоиа o изменама и допу- 
нама Закона o порезу na иослошш промет. 

2 _ Избор Одбора за проучапаљо предлога Закона 
o измепама и дшппама v Закону o граничној трупи; 

3 _ Избор Одбора за проучанан.е Предлога закона o 
чзмспама и доиуиама у Закону o лонарима спсциЈалистима 
аа болести уста в зуба и 0 зубипм тохпичарима; 

4  Избор Одбора за проучапаше ваковског предлога 
o рсгулисаљу luiahaiba пз робног промста са Чехослоиач- 
itoM Ропубликом; 

5 — Избор Одбора за ироучанашо заиопског предлога 
o протоколу  o  туристичком  саобраћају  са Чехослоиачком 
^епубликом. „     „ т. ,. 

Гопорници; 11|)1'тседц11К Др. Коста Кумаиуди, Мпнп- 
<''Тар фииансија Др. Мнлорад 'Jaopl)eniili, Др. Будислан 
Гргур Авђвликовнћ, Мииистар иојск« u мориарицо, АрмиЈ- 
сни Ј^порал Драгомир Ж. Стојаионић. 

Лретседник Др. Коста Кумаиуди: Отварам 49 
редовни састанак Народне скупштине. Изполите са- 
слушати записник претходне седнице. 

Секрстар AUTC 1;'овач прочита записиик 48 ре- 
довног састанка. 

Претседник Др.  Коста КунавуДЕ:  Има ли ко 
од господе народннх посланика какву приметбу на 
зшшсник: (Нема.) Примедаба нема, записник je 
прпмљен.. Прелазимо на саопштеп.а o одсуствима 
гг. народиих посланика. 

Секретар Аитс Ковач чита: Г. Васиљ Грђић, 
народнп послаик, моли за 10 дана отсуства радп 
леченЈа н г. Др. Ђуро Шурмин, народни посланик 
моли за 10 дана отсуства ради лечеља. 

Прстссдник Др. Коста Кума удн: Одобрава ли 
Иародна скупштнна тражена отсуства ? (Одобрава.) 
Тражепа отсуства су одобрена. Изволите саслушати 
интерпедације. 

Секретар Аптс Ковач чита: Гг. Др. Иикола 
HiiKuti n друговп, народни посланици, упућују интер- 
пслацпју ua i'. Muimcrpa уиутЈкипп.их ши-.кша o 
иередпма на еухаристичком копгресу у Омишу и o 
убиству браће Вецића из Свиљина. Интерпелација 
гласи: 
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Господине Министре, 

Познато Вам je, да je чл. 4 Устава Српско право- 
славне цркве народна српска застава узакоњена и као 
службена застава Српске православне цркве. 

И ако je овај законски пропис у очитој против- 
вности са законом o ношењу и извјешивању заста- 
ва, односно са § 29 Закона o називу и подјели Краље- 
вине сматрали смо, да je боље, да се у то гштање у 
опће не дира. To већ и зато, што држимо, да треба до- 
пустити ношење и извјешивање и осталих народних 
застава, na се због тога не треба противити ношењу 
извјешивању једне већ допуштене. 

Ни сад не би одступили од овог нашег исправног 
становишта, да се не осврћемо на овај чудни дуализам, 
да се међутим нису десиле такве ствари, које народ- 
ним посланицима категсрички налажу, да се с њима 
морају позабавити. 

Док се наиме тако законом санкционише извешива- 
ње ношење једне народне заставе, дотле се 29 липња 
ове године на еухаристичком конгресу у Омишу и 
Прику због друге народне заставе, исто у црквене 
сврхе употребљене, пролила невина крв. 

Уз свеопћи револт читаве јавности ваша je власт 
због црквене заставе Пресветог Срца Исусовог, Хр- 
ватских народних боја, убила тај дан до подне нај- 
прије два младића, браћу Бециће из Свињина, a 
после подне због исте такве врањичке црквене за- 
ставе, 13 годишњег дечака Павелину из Сућурца, a 
девојци Плепел разнела руку, док je више учесника 
еухаристичког конгреса лакше рањено. 

Да узбуђење буде још веће, врањичку je заставу 
власт затим на очиглед народа бајонетима терала и 
ногама газила, док je на Сплитског бискупа пушку 
дигла, кад се над оваквим ужаспим крвопролићем и 
јавним светогрђем у својој бискупији згрозио! 

Како се дакле овакви случајеви безразложног 
KpBonpoJiniia и убиства све чешће опстују, и како 
се не може ничим оправдати, да сс na црквеним све- 
чаностима допушта ношење и извјешивање српске 
народне заставе, док сс на њима Хрватска народна 
застава прогони, обечашћује н no блату вуче, a ње- 
зини поседници чак и убијају, тражимо да нам у 
Народној скупштини на опу интерпелацију изволите 
хктно одговорити; 

i) Да ли Вам je познато да су дана 29 липња 
ове године na еухаристичком конгресу у Омишу и 
Прику убијепи до подне младићи, браћа Бецићи 
из Свињина само зато, што су носили Хрватску на- 
родну заставу с ликом Пресветог Срца Исусовог и 
зато, imo ту заставу нису хтели на позив власти 
уклонити? 

2) Да ли Вам je исто тако познато, да сс тог 
истог дана no подне ово крвопролиће поновило, и 
да je из истих ових разлога тако опет убијен 13 ro- 
дншп.п дечак Павелииа из Сућурца, ДОК je девојци 
Плепел због размрскане руке, рука до рамена ампу- 
тирана? 

3) Кад Вам je све ово ПОЗНаТО, ПИТамо i^ac, чимс 
можетс овакви дивљачки поступак власти оправдати, 
затим што сте модузели, да opranu власти за ona 
убиства буду no закону најстрожије кажњени и на- 
иокон, да ли мислите, да je у интересу нар^дног je- 
дипства и југословенског братства, да се српска на- 

родна застава  на  црквеним  свечаностима  слободно 
вије, a дотле Хрватска гази и no блату вуче? 

У Београду, дана 4 коловоза 1932 год. 

Народни посланици: 
Д-р Никола Никић, с. р. 
Д-р Иван Лончаревић, с. р- 
Ловро Кнежевић, с. р. 
Д-р Фрања Грубер, с. р. 
Стјепан Ваљавец, с. р. 

Гг. Ловро Кнежевић и другови, народни посла- 
нпцп, упућују интерпелацпју на г. Претседника 
Министарског савета o неисправном раду Др. Паје 
Шумановца, градоначелника града Винковаца и o 
доношењу хптног законског предлога o општинама. 
Интерпелација гласп: 

Господине Претседниче, 

До 6 јануара 1929 године, наш je народ себи no 
опћинама и градовима бирао своје опћинске и градске 
управе опћим и тајним гласањем. 

Овакав je начин управе имао своје оправдање ако 
не из ког другог, a ono већ из овога разлога: кад се 
ради o народном интересу и имовини, онда нека народ 
o њима одлучује, како најбоље зпа. 

Изменом закона o опИинама и обласпим самоу- 
правама од 6-1-1929 године разрешепе су међутим све 
ове изабрапе опћинске и градске управе, a на њихово 
je место државпа власт без обзира поставила иове. 

Нитко за право незна, зашто je допешепа ова- 
кова законска одредба, и зашто су разрешене вољом 
народа постављене опћинске управе. Како ова закон- 
ска одредба пије npoiiuia nn Кроз Врхоппп законо- 
давпи савјет, тешко се могу поуздапо докучити било 
какви њезиии мотиви. Додуше се наводи, да je ова 
одредба хтела деполитизпрати опћинске и ГраДСК? 
уираве, али за овакву тврдњу пема никаквих при- 
мјера. Ha против има примјера, no којима се може 
закључити све прије, него да je влада оваквом одред- 
бом хте.ча опћинске n градске управе деполитизирати: 

AKO je Влада тако хтела деполитизирати тобоЖв 
ontiHHCKe и градске самоугфаве, како je онда на пример 
у Винковцима место дотадашњег начелника, који Je 

био политички обиљежен, довела другог, др. ПаЈУ 
Шумановца, који je био јаче политички обележен, jep 
je пеколико пута бпо пропали посланички 1<апдпд;1Г' 
mro onaj npnn ИПак nuje ono V 

Говори ce надаље, да je требало разрешити оп- 
liinicKe n градске управе због тога, да ce доведу lia 

опћинску управу бољи и вреднији људи. Из примјерв 
ce nn ono ne може узети сшурппм n поуздапим. 

Ako je влада можда мислила, да народу треба 
одузети само владу из разлога, mro he ce ona бол>е 
брппут за његове интересе, и што he изабрати боље 
n несебичније људе на чело опћинске и градске управе« 
зашто je онда разрешила изабрану градску упрану У 
ВинковциЈла, која je незнатним средствима подигла 
град на завидну висину, — и зашто je сменила i|:ia' 
браног градског начелника, који je сву своју начеД' 
ничку плаћу сваког месеца поклањао културним ДРУ 
штвима, a на њихова места постаипла такис 1радске 
заступнике с пачелпиком др. Пајом Шумапоицем, КОЈИ 
су ce само бринули, како би граду што одлиферовалИ« 
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Како би се намјестили у лукративна градска подузећа, 
Начелник, како би себи своја примања од градске 
општине повисио на двоструко? 

Док се тако из ваших поступака не може с ни- 
Каквом сигурношћу закључити, што сасвим сигурно 
Повлачи смјену и разрешење извесне општинске и 
градске управе с начелникол\, дотле нам с друге стране 
Дајете позитивие и апсолутне примјере, што све један 
ваљапи, a неизбрани градски управљач може почи- 
Внти, a да сасвим сигурно са свог положаја не буде 
Макиут, нити му његова градска управа разрешена. 

Ево дакле што све може на пример винковачки 
градск11 начелник др. Паја Шумановац, са својим 
Подначелником др. Матом Новоселом починити, a да 
За то ипак обадвојица нису са својих положаја сме- 
^еии. Ta je њихова дјела утврдио Генералии инспек- 
тор Министарства унутрашњих послова актом од 3 
";. 1932 године бр. Г. I. 7 којим извешћује како 
следи: 

1) По § 125 новог закона o народним школама 
Затечени благајник школског одбора у Винковцима 
Др. Новосел Мата требао je бити разрешен те дужнссти, 
JeP према поменутом законском пропису дужност бла- 
raJHiiKa школског одбора има вршити градски благај- 
^ИК као редовну своју дужност, без права на специ- 
Јзлпи хонорар за вршење дужности благајника школ- 
c,<or одбора. (Др. Новосел Мата пак имао je иаграду 
0Д динара  6.000  као  благајник  школског  одбора). 

2) Што се тиче градоначелничке плате као ре- 
^Резентација означена наводим следеће: Претстављено 
Је. да je у буџету за 1930 год. плата градоиачелника 
Динара 48.000 годишње унета као репрезентација само 
Да "ачелник г. Шумановац неби ила^ао држави порез 
Ц ^раду прирез. Извиђањем сам утврдио: заиста у 
"Уџету за 1931 годииу унета je плата градоиачелника 
0Д Дипара 48.000 годишње као репрезентација. Јер je 
РвПрезентација онерозно примање, не плаћа се на њу 
^РЖавпи порез. Све се oso доказује односним актима 
'' K|i>iiiaMa na лицу места. Налазим: и ако je у оваквој 
ЦУдетској позицији одлучило градско заступништв i 
Да се то одобрило и у Министарству финансија, др- 
*ftH>e начелника г. Шумаиовца у ово] Ствари није 
"^"paiiiio, јср се ово ibeioBO примање не мои« назвати 
РвПерезентација, која подвлачи неплаНаше порезе др- 
^11*". Чиновник Ммпистарства финансија и банске 
УЧраве, који je ово пропустио, a mije рефератом 
CKl1L'iiy() потребну пажњу треба да одговара. 

3) Начелннк града Випковаца je no правилу 
"Ретседник градске штедионице. 0 отказу зајмова и 
l Утужењу одлучује управни одбор штедионице, и он 
^Ра г. Шумановца као адвоката за предузимање ко- 
ИКа цод суда. Форма je задовољена, али се oceha 
^весна нелагодност због стицаја разних фупкција у 
,eil,j личности. 

4) Градско застушшштио у Винковцима je допело 
да1<^учак 21 априла 1931 године бр. 112 да се набави 
,,'' гРад вагон креча од г. Покрајца Николе који je 
^'luicii заступник. Лиферације не могу вршити град- 
'<и заступници. Начелник г. Шумановац на ово не 

"бра!,; a довољпо пажм.у. 
крајац 
[ОГ од- 

j, 5) Г. Шумановац градоначелник и г. По 
б 
И|«>Ј1а градски заступник чланови су управ* 

°Ра како градске штедионице тако и филијале Српске 
^вДитне Банке. Наводисе,да je ono инкоашатибилно, 
Ј*Р се иитереси ових установа чешће сусрећу. Према 
1|(

)М1' и треба пх позвати na повлачење m једне уста- 

6) Треба проучити и расправити (тобоже) да ли 
je саобразно прописима o извршењу буџета да г. Шу- 
мановац као градоначелник прима сенаторску плату 
за сенаторску дужност кад у општини нема сенатора 
ни чиновника правника, сенаторску дужност има да 
врши no природи свога положаја градоначелник прав- 
ник као своју редовну дужност не примајући за то 
никакву специјалну награду у виду сенаторске плаће. 
Банска управа као надзорна власт требала je и при 
одобравању одлуке градског заступништва o томе да 
води рачуна. 

7) Градско заступство у Винковцима при отва- 
рању двају улица поред имања г-ђе Шумановац ста- 
рије жене г. Шумаиовца градоначелпика откупило je 
за потребу улице један део имања г-ђе Шумановац 
no 100 дин. за један квадратни хв. После тога кад je 
отварањем тих улица требало појединим парцелама 
приватних лица апроприсати извеспе делове општин- 
ског земљишта, одлуком градског заступства од 24 
ХГ 1930 године бр. 442 решеио je, да се r-ђи Шума- 
новац Марији уступи бесплатно 66 кв. хв. општинског 
земљишта, које се налази испред једног дела њене 
парцеле. Овај je пренос спроведен и у грунтовницу. 
Дакле код ове ствари није довољно обазриво рађено 
у интересу градске општине. У место, да je одмах 
вршена компензација, град je плаћао с једне стране, 
a с друге стране доцније правио поклон. Г. Шумано- 
вац би имао да сноси моралну одговорност, што се 
овако поступило у градској општини где je он на- 
челник. Органи банске управе, који нису рефератом 
утврдили неприродност односних одлука градског за- 
ступства, треба да сносе одговорност што су овакве 
одлуке градског заступства добиле санкцију и из- 
вршност. 

Кад je тако Ваш генерални инспектор утврдио 
наводе наше интерпелације, утврдио надаље, да je 
градски начелник у Випковцима др. Паја Шумановац 
протузакопито поставио свога подпачелника др. Мату 
Новосела посебпим благајником школског одбора уз 
плаћу од дин. 6.000 исто тако утврдио, да лиферације 
градској опћипи врше пачелпикови пријатељи градски 
заступници, a да начелник само на ово довољно не 
обра11апажњу,дадр. Паја Шумаповац од својих вели- 
кнх начелничких берива ни држави nehe порез да плаћа 
да осим начелничке узима joui и сенаторску плаћу, — 
да je папокон др. Паја Шумановац као градски на- 
челник градско земљиште поклопио својој жени, a 
ona га одмах даље продала Геод. Радичевићу Велиши 
задинара 150 no кв. хв. — Ви сте гласом акта Г. I. бр. 
7 од 3 111 1932 год. наредили да нема довољпо раз- 
лога за разретење од дужиостп начелника г. Шума- 
новца, чиме сте службепо одредили, што све у овој 
земљи један пеизбрани градски пачелпик смије да 
почипи колико под разпим иасловима може у ово 
тешко доба од парода да узме, колико у једној години 
напокон може градског земљишта својој жени да по- 
клони, и да га за то ни глава не заболи? 

Како дакле пакон оваквог вашег решења и схва- 
тап.а пема вишс никакве наде, да би ви сами могли 
променити и такву градску управу, као што je випко- 
пачка, то народу припада опда још веће право тра- 
жпти натраг своју опћинску и градску самоуправу. 

Захтевамо стога да нам на ову иптерпелацију у 
Иародпој скупштипи хитно одговорите: 

Kao чувар државног печата у вријеме допошења 
сувишног u imcTiior закона o измена закона o опћи- 
пама од 6 1 1929 године те као педавии Мипистар 
упутраиш.пх послова, a сада и Претседник Краљссске 
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владе да ли сте вољни и прије доношења новог закона 
o опћинама одмах донети хитни законски предлог o 
укидању закона o измени закона o опћинама од 6 I 
1929 године и закона o укидању закона o избору 
органа опћинске самоуправе од 14 I 1929 године те 
стављању на снагу дотадашњих прописа закона o 
слободном избору опћинских и градских заступства 
и начелника, како би наш народ само могао обра- 
чунати с опћинским одборима и начелницима, које 
сте му ви кроз ове три године наметну.чи? 

У Београду, дана 31 српња 1932 године. 
Ловро Кнежевић, с. р. 
Д-р Фрања Грубер, с. р. 
Д-р Иван Лончаревић, с. р. 
Стјепан Ваљавец, с. р. 
Д-р Никола Никић, с. р. 

Гг. Марко Кожуљ н друговн, иародии noc.ia- 
иици, упуКују иптерпелацпју на г. Мвнистра про- 
свето o укндаљу учнтељске шхолв у ШиГкчиил'. 
Интерпелација гласи: 

Господину Претседнику Народне скупштине 
За г. Мииистра просвете др. Драгутииа Којића 

Господине Министре, 
Ви сте укинули Учитељску школу у Шибенику, 

која je падом Задра под Италију преиесена из Задра 
у Шибеник оставивши тако без иједне Учитељске школе 
читаво Далматииско и Хрватско Приморје и залеђе 
све до Загреба. Учитељска школа у Шибенику je no 
укупнол\ броју l)ai<a прва нза Дубровмика. 

За школску годину 1931-32 бпло je у учитељ- 
ским школама: 
1) у Дубровнпку    37 мушких 152 женскихсвега 189 
2)уЦетињу            64       ,,      40       „            ,, 104 
3) у Херцегновоме 30       ,,      45       ,,            ,, 75 
4) у Шибенику        54       ,,      96       ,,            ,, 150 

Види се додуте опадање мушких ђака, али je 
TO опадање како најбоље каже сгатисгика подједиако 
у свим школама, као и у свим учитељским школама. 

Учитељска школа у Шиоопику има своје властите 
зграде и узорне вежбаонице joui и кабинете и библи- 
отеку богатију него ли већина учитељских школа у 
дрм<ави које нису редуциране. Особито се истиче бо- 
гати физикални кабинет и ђачка радиовица за ручни 
рад са веома богатим алатом за мушки ручни рад. 

Укипућем ове школе у Шибенику остаје одјед- 
noM 150 ђака без стварне могућности да школу на- 
стави. Редовито су то ђаци из сиромашних обитељи 
из Шибепика, околице те приморских отока, који су 
екопомски и иначе yiiylieiiii na ШибенИК. Сигурмо je 
да од данашњих 150 ђака у шибеничкој учитељској 
школи, ретко ће којн MOIUI школу пастаппти, јер TO 
особито данашње привредне прилике овога краја опе- 
могуНују. AKO се je баш морало укинути опу школу 
то се могло барем постепепо, е да се тим ублажи стра- 
дање родитеља који су овнм изложеми ВбЛИКИМ ие- 
сразмернпм трошковима ИЛИ имају пред СОбОМ упро- 
пашћену децу којом не знају куда. Тако настаје један 
иови и сувишан n тежак проблем за град Шибеник, 

Укинуће ове школе тешко погађа nam народ на 
Приморју и у националном погледу као и у нашем 
политичком жпвоту. Нити један разлог не постоји 
којнбивојеваодасеова шко.ча уКИНе. ДОЧИИ СВИПОЛИ- 

тички моменти војују да ова школа сстане. Oceha се 
запостављање уупоредби са Задргм којичини велике 
напоре у културном смеру док ми укидамо и оно 
што шесдесет година постоји. 

Док се на читавом Хрватском и Далматинском 
Приморју од Дубровипка до Сушака и читавоме За- 
леђу све до Загреба укинуло учнтељске школе дотле 
се je оставило na маленоме простору шест учитељски^ 
школа и то у Цетињу, Херцегновом, Дубровнику, 
Мостару и све у Сарајеву. Поглед на географску 
карту поразно делује и показује ужасну абнормалност 
у размеру укинутих и остављених учитељских школа. 
Господине Министре, мислите ли учитељску школу 
у Шибенику успоставити још у овој школској годиии • 

Молимо Вас, Господине Претседниче, да ставите 
ову интерпелацију још сутра као врло журну на 
дневни ред, аод Г.Министра тражимо усмени одговор 
у Народној скупштини још сутра. 

Примнте,  Господине  Претседпиче,  израз нашег 
поштовања. 
5 август 1932 годние 

Београд 
Народни посланици: 

Д-р Кожуљ Марко, с. р- 
Стјепан Бркић, с. р. 
Драгутин Ковачевић, с. Р- 
Д-р Ђуро Леушић, с. p 
Салих Балић, с. р. 
Мустафа Мулалић, с. р. 
Мирко Најдорфер, с. р. 
Матија Мацековић, с. р- 
Д-р Живко Петричић, с. р- 
Станко Лончар, с. р. 

Пртседник Д-р Коета Кумавуди: Ono интер- 
пелацијо уиујичн' оу ваддежнкиГ.  Г. МинистршЛ- 
Изволите чути  молбв  В  талбе. 

Cenpviui}!  Лптс   Ковач   чита: 
Јоваи Kii(|iopoBiili, МОЛВ да му се приава ni^""* 

вапоолења код државе као иирнодопском инвалиДЗ 
понзпонору;    Мартип    Барбарв!]     иоли   да   МУ   " 
иоплатв внвадндска аотпора од дава обуставв; •*lu 

ХОВИД   Слпнтчич,   иолв   за    регулшчш.о    пвнвијсв* 
оринадлежнооти;  Ирма   Бпштајн,  моли  да joj  " 
рвгулише аенаија; Дарннха ЕСлрипш иолв васталВУ 
мсссчму поноћ;  iluKii.ia  Исличп аена.,  МОЛН В8 P 
гудиоа&в пенввје; Адимпвје Ј. СташЉевић, rUi:"' 
Д.  Ma!)(']i.  Md.ic ;tii  ИЈтаиал.с годииа службв ва B* 
ирслопаи,!'   и   игилију;   ЈВНХО    ^нђбЛКОВИћ   моли   И 
стадну Mi'cc4ii\ аомоћ; Живојив Д. Митровић, wl 

■л-л оривна&е ратних година; Иваи II. Јаблаи, ул0^ 
M(i. m   ;t;i   Јкчишју   ii.iu   гта.ту   мсгсчпу   DOMOh;    ^ "'J^ 
Бдавина,  иолн да му се додели  аенвцја;  ('l"I(h 

пољопрввредно друшгво,  Г> рад, молн да »'У 
повратп   одуиота   iu)ii.ia( тица   аа   Гкмчматпу   цошта 
]iiiiiy; Мнлутин .lonaiioimli, Скопље, иолв ва д|'ј'"г,1! 

да му 06 ДОДвЛВ добровол.ачка acM.i.a у  Јужној ЦР 
бији; Mu.icna M.  PanKOBiili, удоиа, моли аа иоичаНУ 
ПОИОћ;  Mai;c   Хајтмаи. vi;a.m Св na решвње  БвОГР« 
ске финаноијоке дирекцнјв; Јвла К. Томановић) :^,"■ 
ва отадну кеовчну аоиоћ, вдв венвију; Богдан Здр° ' 
KMiinili   MUHI да \iv će аадокнадв причшввна ш** 
од отране Стојадина Candia u других грађана овда 
Мијолице; Дарвнка  Д.  Јанковш!   моли да joj 
додедв авнвија; Милевв Mn.mnomili   молв ва стал^ 
неоечну помп!.; Смиљана Ј. Ђорђевић   моли да Ј(Ј 
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се исплати двогодишша инвалидска потпора; Др. 
Аурел Златаревић, моли да му се додели помоћ од 
динара 40.000 за време док му Италијанска влада не 
исплати пензију; Млија Т. Куртовић, моли за по- 
враћај у поновни претрес предмета којим je му 
укинута инвалпднина; Ђока Адамовић, моли за 
сталну месечну помоћ; Мартин Мастнак, моли да 
му се понова додели укинута пензија; Олга Уроше- 
вић, моли за признање година службе; Мирослав 
Бабић, пуковник у пензији, Беч, моли за исплату 
потпуног додатка на скупоћу, 1000/0 за свог умо- 
болног спна; Мирослав Бабић, пуковник у пензијн, 
Веч, моли да се његовом умоболном сину додели 
инвалидска потпора; Иван Ержен, из Крања, жели 
се на решење због одпуштање%из службе држ. же- 
лезница; Радмила МихајловићЈ моли да joj се по- 
нова додели укинута пензнја; Никола Михајловић, 
моли за регулисанЈв пензије; Александар Н. Јовп- 
чевић, моли за сталну месечну помоћ; Илија Н. Го- 
ведарица, моли за дејство код Министра Војске да 
му се признаду одлнковања Албанска споменица и 
златна медаља; Љубица Р. Булатовић, моли за при- 
3Ha)Le права на породичну пензију; Босиљка Жива- 
HOBiih, моли за пензнју или сталну месечну помоћ; 
Перо М. Ђукаповпћ, моли за пр11знан>е годнна 
сдужбе; Александар В. Петровић, моли да нонова 
буде враћен у држ. службу; Драга Кампарелић, 
моли да joj се додели ћензија; Софија Илетикосић, 
моли да joj се накнади штета причишена њеном 
Му?ку од стране бив. аустроугарскнх власти; Крста 
^ишковић, моли да буде понова враћен у државну 
адужбу; Иетар Ковачеви!), моли да му се доделн 
ратна штета; Милева Mapuh, моли за сталну месечпу 
ПомоИ; Наталија Шиматовн!!, моли за повчану помоћ; 
MiknicaB Вићвнтијевић, моли за дејство да се д.егов 
pnop код Крагујевачког Ирвостепеиог суда оконча; 
^Грифун Радуловпћ, моли да буде понова враћен у 
Држивпу службу; Милутпн ИетЈјашинови!!, жали се 
"a иеправшшо решеље o иеизпонисаљу; Ибрахим 
Маутовић, моли за сталну месечну помоћ; Ђуро С. 
РОЖовић, моли да му се додели иивалидска потпора; 
рока ЛетиК, молп au сталпу месечиу помоћ као 
"ицпоиа.ит раденик; Звоннмир Кабадаић, молп да 
МУ се додели пеизија или стална месечна HOMOII; 
Аптица Ујевић, молп за новчапу HOMOII; Ружа Ми- 
cTpiiii, моли за иовчану помоћ; Драгиша М. Ива- 
'iOBnli, моли за новчану помоћ; Коста Делпћ, жали 
се ua' pemeibe Мшшстарства војске и мормарпце; 
Н^егосава Симић-Иопови!., моли за сталну месечну 
иом,,!,; ,lvi;.i .lyi;;ui .Ivimlu мо.ш да му 06 врвме ОфО 
^'Депо na отг.пжрп.у кадЈЈОнског рока призна за 
Рнвију; Лука Манојловић, и другови, оптанти из 
буковара, моле за премвштај доделЈепог им аграрног 
земл.пшта; Драгослав Радивојевић, моли за дејство 
Да Г)уд(! IKK Tiiii.i.ni na чпповпичког ирпправшша на 
Поштп; lvaTa]>iiiia Hc.iiiKiii,, моли да joj се додсли 
рнвадидска потпора; Др. Сдава Сшљввска, иолн ва 
стаЈ1ну Mcrc'niv HOMOII; .Vlii])yim J. Upajomil., молп за 
npiiaiiiui.c iipaua na породичиу попзију; Аитоп Ко- 
Рошец, MO.III да му oe понова додеди инвадидска 
Потгшра; Волпмир СтошиИ, моли да му oe прпзпа 
Рраво na аенвију; Дшштрије Спаеојввић, моди да 
г'Удс прснеден у групу која му no закопу прпиада; 
'акоб Иолгар, моди ва дојство нод Министра трго- 
'"'iic n ццдус^пф! да му <-ti изда ипдар^к;! иопцосија; 
Игњат Јввросимовић, моли sa попаију или сталну 
Мосомцу iioMol,; Лдам 'lninil., ш).ш за дсјство да се 
Чоииттп  купопродајни уговор између ii.era и Еве 

Чивић; Адам Чивић, моли да му се опрости кривица 
која мује наметнута;Стјепан Давидовић, моли за на- 
кнадно признање накнаде ратне штете; ЛудвигФајт, 
моли за обнову поступка no предмету додељивања 
земљишта; Драгутин Драгутиновић, моли за обнову 
поступка no предмету додељивања земљишта; Илија 
Ивановић, кнлгжар из Битоља, моли за дејство да 
му баповина у Скопљу одкупи легитимацпје, које 
je лиферовао у Жупанпји у Битољу; Иван Кунац, 
моли да му се понова додели укинута инвалидска 
потпора; Иван Чикара, моли да му се додели инва- 
лиднина као инвалиду са 600/0 телесне неспособ- 
ности; Милош М. Вучинић, моли да му се призна 
право накнаде ратне штете; Милош Јаковљевић, моли 
да буде враћен у држ. службу; Хрпстина Јеремић, 
моли да joj се додели новчана помоћ; Богољуб Гри- 
горијевић, моли за признаше ратних година; Розмнр 
Гавриловић, и друговп, трговци из Ужица, моле да 
буду ослобођене од плаћања мањка у ракији која 
се налазила у нлјховпм сместиштима; Јован Митро- 
вић, моли за признање права на инвалидску пот- 
пору; Марија Горпчан, моли за сталну месечну 
помоћ; Гавро Росић, моли да му се призна право 
на инвалидску потпору или сталну месечну помоћ; 
Др. Владнмир Мошин, моли да буде понова развр- 
стап према целокупном броју наставпичке службе; 
Анастасија Н. Стевановић, моли да joj се додели 
пензија no новом чииовничком закону; Милан Де- 
тела, моли за признаље година службе за пензију; 
Лепосава Васић, моли да се JLBHOJ мајци додели 
стална месечна помоћ; Блажо С. Стојановић, моли 
да му се призна право на додатак на скупоћу; Мил. 
К. Рнстић, пук. у оставци, моли за пензију или 
сталну месечну помоћ; Илија Михић, моли за при- 
знаље година службе за папредоваЈБе; Фани Ужар и 
Леополдина Oiia4iili, удове нз Беча, моле да им се 
обустави задржавапЈе 50% додатка na скупоћу; Душап 
ВујачпН, мо ли за новчану помоћ; Ћамил Дрпда, моли 
за признаЈве година службе; Драгољуб 11. Лазовић, 
моли за npnanajbe год. службе за пен. и напредовање; 
Јовап Атанасковвћ, моли да буде враћеп у држ. 
службу; Љубомир С. Стапишић, моли за признање 
III. чинов. категорпје, одиосно X. групе чиновшша; 
Љубпца С. CTOJIIII, молп признаље права na удо- 
вичку пепзију; Лнка Жужић, моли за пензију или 
италпу месечпу HOMOII; Лацко Криж, моли да му 
се додели помоћ као нациопалном радепику; Антон 
Церар-Даппло, моли за сталну месечну помоћ; 
Даниел lllunnroj, моли за повчапу помоћ; Перо Л. 
Ђурковпћ, моли да му држава исплати 54 дпевнпце, 
a дин. 100, које му je држава дужна; Леопалдина 
Опачић и друг. фупкционерке из Беча моле да им 
се дозволи necMaihen додатак на скупоћу; Мила Р. 
IIiiKonulr, моли за исплату разлике у пензији; Дра- 
гутин Инкиострп, уметннчки слпкар, моли за пеи- 
зију или сталну месечну помоћ; Стеван Јоваиовић, 
моли да му се додели додатак за л.еговог сина; 
Радосав II. Пешпкан, моли за пакпаду штете која 
му je папета злопамериом паљевипом; Милан Во- 
jnnoBiili, жали се због одпуштап.а из државне службе; 
Хермппа Ј. Шундек, моли за сталну месечпу по- 
моћ уместо пеизпје; Всеволод С. Гусаревић, моли 
за призпап>е годппа службе; Бвгенија Сенкевић, 
моли за пршпаљо годипа контрактуалне службе 
и да буде према томе накпадпо разврстаиа; Иван 
Ивапоипћ, молп да му се додели помоћ од 6.000 
динара да би пренео посмртне остатке попшулог 
му cima; Аптои Кокол, жали се на решеље o одпу- 
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штаљу ii3 државне службе; Алија Балабан молн 
да се љегова молба код Краљевске Банске управе 
у Сплиту за додељнваи.е земљпзшта решп; Брани- 
слав Д. Јаблановпћ, молп да му се призна положај 
среског рачуновође I гр. II категорије основне плате; 
Велисав П. Вучковпћ, моли да му се време прове- 
дено у рату прпзна за напредоваше у пензију; Је- 
лена A. Путхпн рођ. Вашченко, моли да јо јсе за 
групу урачунају годнне проведене у контрактуал- 
ној служби; Милош В. Мартиновић, моли прнзнање 
права на прнјем ннвалпднине; Радосав С. Иванн- 
шевић, удова, моли прнзнаше права на породпчиу 
пензпју; Душан В. Николић, моли прпзнање година 
службе за напредовање и пензију; Мнрко Б. По- 
повпћ, моли за прпзнање годпна службе; Д-р Тшрнло 
Чесћут, моли за прнзнање година службе; Дара С. 
Стојковић, моли да joj се повиси стална месечна 
помоћ; Зппета Глухић, моли да joj се додели стална 
месечна помоћ; Иван Лукомски, моли да му oe 
признаду године службе; Милан Детела, мо;.п за 
прпзнаше година службе за пензију; Светозар Бо- 
госављевн)!, моли за npii3iiajLe годпна учитељске 
службе и иационалног рада; Јаков Жугић, моли 
да буде ослобођен од плаћаља дужног пореза и др.; 
Ђуро Н. Вичшшћ, молп да му се исплати татиа 
отштота; Марко Вучннпћ, Драгутин ВучнниЈ!, моле 
да им се иеплатп татна оштета; Впдоје Потрошмчшк 
iMO.iii да му св устуип за откуп државно земљиште; 
Живадин Марјаиовић, молн да буде ослобођон од 
погрешног задуже11>а пореза и др.; Јулка Осећаиска, 
моли за сталну месечну помоћ, за погинулог joj 
на дужности мужа; Mapa Г. AUTOIUIII, молн за сталну 
мссечну noMoh; Иваи Худиик, моли за буде пре- 
веден на пензпју no закону пз 1923 година; Јама М. 
Каписпда, моли да joj се поврати усташка помоћ; 
Тејофнл Гииа-ЈсмпфопиК, моли да буде ослобођен 
од aial.an.a држави оудокшс трошкова и такса; 
Јово Ксцман моли за дејство код Miiniu тра војске 
н морпарице да му oe ивда добровољачко унорел.е; 
Ввдоје ih'KOBiili, молп да му се регулпше пензија; 
Ma.nili Лвдић, моли за трвнутну новчану аомоћ; 
Илинка I!. Бацкови!!. молв за пвнвију; Саво Ку- 
студић, моли за сталну иовчаиу помо1г, Српоко- 
puuapiKO-iKMiajJi'Ko уд])уже11.(! моравске бановине, 
молп да Ов вабраиа уноза pnuo из Совјетске Ругијс 
што п])к решв и др.; Стака Ђорђевнћ, иолв ва оталну 
месечну noMoh; Данило Стојановић, „Чнка Дача", 
моли да му се времо проведено на опортоком раду 
призна за пснзију; Фрав>а Горичан, молн ва оталну 
мсссчну noMoh; /Јчинота Ганриллни!., моли да му 
се Иодофпцнрска школа прввна као иоиотпуиа 
(•редљо-шнолска спрема; Вјокослав Ајхлер, моли 
ва iipnaiiaii.c годива ноитрактуалие службе; Mapuii 
ДоброшеБи!!, моли да му 06 ДОДвДВ држанио зем- 
JbimiTO na уживан.с; Вукооава .1. Ilcl.aimii, мпли аа 
ста.ту   MiMfinv   помоћ;   Мујчпп    КуСИКИћ,   Md.ui   да 
му  с HIOBU додслп  yiaiiiyr>a  иивалидска  iKrmopa; 
Давица удова пок. Драг. Јовановнћа-Лунвта, бив. 
четиичког војводе моли за сталиу мосвчну ПОМОћ; 
Светозар Mamili, мп.ш прплпаи.г годнна олужбе ва 
пспаију; НинкО Хроват, ми.т ириаиан.с ГОДИНВ 
служГк' за иаиродоваЈМ' и исиаију; ШуМОКО ООМОћВО 
техвичко оообље, Сарајввоке дирекције шума моди 
да  oe  курс   ва  шумско техннчко  аомоћво  оообље 
(Петалнфикујо да je i)aiiaii дв<>раа]и>ду сјјоди.о школв; 
Милица 0. ЖерајиК, моли да joj гс пивалидска ПОТ- 
пора ДОДедв DO mind.M внвалидоком закоиу; Ајкума 
Чолак-Хоџи!!   ii  Лука   Кнежввхк,   моло  да   и.м   06 

додели инвалидска потпора; Елисавета Р. Милова- 
HOBiih, молп признаље службе године запеизпју; Ђура 
ГаврпловпК, молн за хитну новчану помоћ; Тома C 
Чемерпкпћ, моли за сталну месечну помоћ; Добро- 
сав С. Жпвановнћ, жали се на пресуду Држ. (^а- 
вета због неурачунаваља му година самоуправне 
службе; Јефто II. Гудало, моли признаље годпна 
проведенпх на пацпоналном раду; Алекса ЛукиЗј 
из Чачка, моли да се jteroB предмет o исплатп не- 
примљенпх прпнадлежности изузме од Државног 
Савета п реши у Народиој скупштннп; Спортски 
клуб „Унпон", Усора молп да буде ослобођен од 
miahajba свпх такса na улазнице прпликом спорт 
Оких прпредаба; Светпслав Ђ. Kpraih, пивалпд, 
молн за дејство да буде постављен за служптеља прн 
ма ком државном надлежтву у земљи; Франц Ма- 
тавж, молп да му се прпзна право на инвалидскЈ 
потпору; Најдан С. Дпмитрпјевић, моли за нопчаиу 
noMoh; Карл Брежник, молп за npusnaibe права иа 
пнвалпдску потпору; Ката Jloapnh, молп за сталну 
месечну помоћ; Коста Златановпћ, моли да му <t> 

ii))ii3Ha право упапређел.а из IV групе I степсаа у 
III групу; Кладовско рибареко удружеље моли ва 
дејство да се онемогу1ш увоз рибе пз Совјетске 
Русије у нашу земљу; Ђорђе Р. Ковбаско моли 
iipii.jiuui.e годшга контрактуалне службе; Видако 
Вукотић, моли да му се додели укинута ипвалндска 
потпора; Вељко P. VKIIBKOBIIII, молп за дејство да 
му се накнади иаплаћена сума од дии. 2973; Мила C 
Цветковп!!, моли да му се доде.ш ппвалидека пот- 
пора;'Ида Д. Ilporiih, молп за еталну мессчну по- 
моћ; Владтшр Шестеринов, молп вапр118нав>егодива 
службе за иаиродоваљо; Софија Кулакова, моли 
да joj се доделп пензија; Д-р Милорад ЧортанОВИВ^ 
моли вривнаод година олужбе; Војислав Цветко0№> 
всалв oe на поступке орањске кредитне банввЈ 
Алекоандар Алексопуло, моли ари8на&е контрак* 
туалипх година ва напредовав>е; Сииљава ЈанићИ' 
jcHiili, Гада .laiiuuBiil!, ИОДВ :ta гталну мегочну ПОМОВЈ 
Стјепав Кркљуш, иодв оривнање орава на државну 
noMoir, Јовав Mii.iaiHiiuili. MII.IU ва оталну иесечнУ 
DOMoh; Рудодф Подкрајшбк, мол« за прнвнање го- 
дииа провеДвНИХ код npiiB. јужипх жсл.гаппца'. 
Јоваи СтојаноииК, молп ii))ii3naii.o права иа тчгшју; 
Одбор за грађе spnoRor оравоолавног гробља молИ 
IlOMOh. 

Прстсгдпик Д-р Коота Кумапуди: ПрочитаВ« 
молбе ii всадбе упутриће oe Одбору за молбе и жалба- 
Ивволитс чути  раапа акта. 

Секрешар Ainv  Ковач чита:. 
Потсавоз хот<м11Ј('])а, гоот. и кафвџија МоравОЈЧ 

бановине у Нвшу аодноав овоју револуцлју n0' 
водом доношвв>8 вовот вакона " трошарини; l'01'' 
оавеа сотелијера, гоот. и кафеџија, Моравске *Ц 
новине у lliimv подносе резолуцију o законскоМ 
ii]i(',4.i()ry ti гуаГтјаи.у окупоће; Звева слушатв*^ 
Ллоксаидјх)!!!' упиворзо у Љубљаии ПОДНОСИ рввО; 
луцију o држављанокој равноправноотн; Удружв&в 
< т])ажа])С1ч()1' особља казџсчтх ааиида у КраљвВИВ* 
.Ivi'oc.iaimiii   ПОДНООВ   ОрбДЛОГ   o   иобол.таи.у   ПОЛО' 
жаја овојих <1данова;  Ратнв инвалвди ив Дубрав*! 
ijica Чаама. иодиосс роаолуцпју o изменама ИНВ*' 
ЈШДСКОГ   Лакопа;    {»аиаччка-Трговачко ипду« тјшј' i1"1 

u Ванатска Комора 1{<'л. Бечкервн аодвоси пр"' 
ставку o паградн-и мута, телевнвце u пристаншв** 
код 11ач. Палавко na Дуиаиу; Caiii'a iчх тиоиичара* 
хотелијера п кафсџпја Сарајспо   иодтм п пЈхнтавКУ 
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o реформи закона o трошарини на вино и ракију; 
Земаљски савез индустријалаца, Загреб, подноси 
преставку o спровођењу и примени закона o радњама; 
Удружење држ. пензионера-ки Краљевине Југо- 
славије у Сарајеву, подноси преставку o стављању 
ван снаге амандмана у Финан. Закону за 1932/33; 
Петар Деспотовић подноси преставку o организо- 
вању аграрних судова и др.; Општина Блатска срез 
Корчулански, подноси преставку o презадужењу 
становника подручне општине и др.; Удружење 
држав. пеизионера-ка Краљевине Југославије Сре- 
Диш№а Управа, Сарајево, подноси преставку o 
даваљу повластица за вожњу државним пензионе- 
рима п др.; Удружење хотелијера Горњег Јадрана 
Цриквенице подноси преставку o резолуцији o 
санацијп Јадранског туристичког хотелијерства; Са- 
вез умировљених подчиновника — подсавез Сињ. 
подноси преставку o побољшању положаја својих 
чланова; Антоније Вујовић, трг. Чачак, подноси 
преставку o агнтацијп на селу o наплаћењу сељачких 
Дугова; Задруга гостпоинчара, крчмара и кафеџија 
у Кршком и друге подносе резолуцију o закону o 
трошаршга у којој траже измене истог; Клуб капе- 
^ана трговачке морнарице Југославије и др. Сплит, 
подпосе преставку o побољшању положаја својих 
чланова; Месна задруга за пољопривредннн кредпт 
Невесил>е, пдоноси преставку o тешком положају 
сељака из Херцеговине; Милан П. Бошковик и друг 
сопствеиици вршаћих машина у срезовима мачван- 
ском, поцерском и др. подносе резолуцију o велнком 
опорезивап.у вршалица и др.; Задруга гостионичар- 
ских обрти, Ново Место, подноси резолуцију o из- 
мепама у новом закону o трошарини и др.; Тијосав 
Kapuli подноси преставку o измеиама н допунама 
У иовом инвалидском закону; Обласна Задруга за 
Пољопрнвредни кредит, Скопље, подиоси резолуцију 
o своме раду; Главпн Одбор Савеза ратних добро- 
вољаца Краљ. Југославије, Београд подноси пре- 
ставку са резолуцијом o измеиама у Закоиу o до- 
брово.ч.цима од 1928 год. и др.; УдружслЈв станара 
У Шибенику подпоси преставку o закључешу уго- 
вора  нзмеђу  кућевласпика  и  кирајџија. 

Лрстадник Д-р Коста Кумапуди: Ирочитана 
акта примају се »a 8H£iš>e. Прелазимо на диевни ред. 
Прва тачка дневиог реда je: Избор Одбора за про- 
Учавал.е законског предлога o увођеи.у у живот 
одредаба Закона o коваЈљу сребрног новца, Закона 
o измепама и допупама Закопа o државиој троша- 
pnini и Закона o изменама и допупама Закопа o по- 
резу на посдовни промет. 

Иоднета je само једна кандидатска листа пот- 
писана од довол^ног броја народпих послааика. 
Ивволите чути ту кандидатоку   листу 

СекретарАвге Ковач прочита имеиа каидидата: 

Одбор ва проучаван>в ваконског ирсдлога o 
Унођел.у у живот одредаба Закона o ковал.у сре- 
r)pii()r иоица, Закона o изменама и допунама Закона 
0 Државној трошарини и закона o измепама и до- 
пУпама  Закола  o  порсзу na поеловни промет: 

Пмкола Соколовп!.; Д-р Ауер Људевит; Д-р 
Равранч^ ()то;Д-р Грга Анђелиновић; Д-р Марко 
Кожуљ; Шукрија Куртовић; Радомир Брушија; 
Д-р Милослав Оојадиновић; Јова Довозенски; Ни 
^олц Стојкови!.; Јоваи Apanl^eJiOBiilr, Милан Гру- 
бановић; Бладимир ШиљвгошЉ; Аптоп Крејчи; 
A

»TOII   Церор; Илија Михаилови!!; Душан Поповић; 

Алекса Обрадовић; Хусејин Кадић; Милорад Симић 
Милутин  Станојевић. 

Претседник д-р Коста Кумануди: Пошто je 
поднета само једна кандидатска листа, гласаће се 
акламацијом. Прима ли Народна скупштина ову 
кандидатску листу? (Прима). Према томе примљена 
je поднета листа кандидата. 

Господин Министар финансија тражио je хит- 
ност за овај законски предлог. Има реч г. Министар 
(ј инансија да  образложи хитност предлога. 

Министар финансија Д-р Милорад Ђорђсвић: 
У име Краљевске владе молим Народну скупштину 
да овај законски предлог огласи за хитан. Хитност 
je потребна због тога што законски предлози, којн 
су садржани у овоме оквирном закону, у овоме 
овлашће№у садрже известан низ мера монетарних 
и фискалних, које престављају програм Владин у 
овоме тернутку, мера нужде, мислим да могу рећи 
и крајње нужде. Због тога те мере треба да ступе 
на снагу што пре, јер из њих треба да резултирају 
извесни приходи за државну касу, којих се државна 
каса у данашњим пршгакама не може одрећи, и 
који су joj потребни најхитније. 

Претседник д-р Коста Кумапуди: Прима ли 
Народна   скупштина   тражену   хитност? 

Д-р Будислав Гргур Анђеликовић: Молим за реч 
да говорим o повреди  Пословника. 

Лрстссдник д-р Коста Кумапуди: Има реч г. 
д-р Анђелиновић, да говори o повреди Пословника. 

Д-р Будислав Гр. Анђелиновић: Ja мислим, 
гснподо, да овакав један важан Закон који има 
фпнансијски ефекат, како кажу, од милијарде шга 
мшшјарде и no дипара, -— ne зпам тачпо колико — 
ne може да се преломи овако преко колепа. 

Прстседник Д-р Коста Кумануди: To није ro- 
вор o повреди Пословпика. 

Д-р Будислав Гр, Анђелиновић: Молим Вас, 
сад hy pehn у чему je повреда Иословника. Ja мн- 
слим да би no Пословпику поступак морао овако 
да следи: прво да Одбор којиКемо избарати дебатујо 
o овој ствари и, ако увидп да je пужпо да се no 
овој ствари гласа прешпост, ми ne можемо имати 
нпшта противу те прешиости. Ja сматрам да je и 
no Поеловнику a и у интересу саме ствари, у инте- 
ресу овогЗакопа и у иптересу угледа Народне скуп- 
штпне, која ne може у овим тешким дапима овако 
једпо крупно пита11.е решавати у пар мипута, да 
се препусти Одбору који je зато изабрап и предло- 
жсп, да on ствар проучи, na пакоп мишљења тог 
Одбора да одлучимо: хоћемо ли ову ствар трети- 
рати као хитпу или ne. To сам имао да кажем. 

U[нтседник Д-р Коста Кумануди: У питању 
mije повреда Пословпика. Поступљепо je у овоме 
случају опако како Пословпик прописује. 11лап 63 
Пословпика гласи: „0 захтеву хитности Иародпа 
скупштипа решава одмах чим joj Претседипштво 
тај захтев саопшти'. Ja сам Народпој скупштипи 
саопштио захтев Господнпа Мипистра, и on je овај 
захтев образложио. 

У овом случају поступљепо je потпупо no llo- 
словпику и ja Ку питати сада Народпу скупштину: 
да ли сматра моје објашлЈеље као довољпо и прима 
ли предложеиу  хитпост коју je  тражио  Господин 
Мппистар ?  (Гласови: Прима  ne  прима).  Behn- 
пом гласова захтев Господипа Минпстра je примљеп. 
(Гласови: Није већипа гласала за тај захтев). Онда 
hy ja ставити ствар na гласаље: ona господа која 
су  против хитности,  нека  изволе  устати.   (Устаје 
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мањина). Резултат je гласања да je већина Народне 
скупштине  примила  тражену  хитност. 

Пошто je хитност примљена, предлажем да 
се Одбору којп je изабран за проучавање овога за- 
конског предлога оставп рок од 24 часа. Прима ли 
Народна скупштина овај предлог ? (Прима). Пред- 
лог je примљен. 

Прелазимо на другу тачку дневнога реда: Из- 
бор Одбор аза проучавање закоиског предлога o 
изменама и допунама у закону o граничној трупи. 
Поднета je само једиа кандидатска листа. Изволите 
je чути. 

Секретар Аите Ковач чпта: Одбор за про- 
учаваље законског предлога o изменама и допу- 
нама у Закону o граничној трупп: 

Д-р Ђуро Леушић, Драгутпн Перко, Матија 
МацековиИ, Јоспп Лнтуновић, Сергпје Урукало, 
Андра Кујунџић, Д-р Саво Радови!), Јефтимије 
Поповић, Душан Антонијсвић, Милорад Милутино- 
вић, Божа Главички, Милан Ћуковић, Спмо Мар- 
јанац, Д-р Стане Рапе, Јаков Земљић; Д-р Федор 
lliiKiih, Негосим Живковић, Александар Јоваиовић, 
Витомир Давидоић; Хазим   Чохаџић. 

Претссдник Д-р Коста Кумапуди: Пошто je 
само једна каидндатска листа, глаеаће се опет акла- 
мацијом. Ирима ли Народна скуппшша предложепу 
лпсту.'  (Првма).   Иредложепа лнста  je  пр11мл>ена. 

Господпи минпстар војске и морнарице rpa- 
жио je хитност за овај законоки предлог. Има реч 
г.  Министар да  образложн ово  своје  тражеше. 

Мшшстар војске u мориариае,, арми/ски ђснерал 
Драголпр ЗК. ОтоЈаповвћ; Господо народни посла- 
ници, прод вама je предлог Закона o измеиама и 
допунама Закона o Грапнчпој трупи од 5 иовембра 
1931  године.  Циљ je овпх пзмена: 

1) Ди с:е побољша материјално стал>е граничара, 
који оу се Boh затекли у службп Гранлчве трупе, 
те да се ваљани, искугии и оиробани граничари 
задрже и даље у илужби, јер je велика Belimia од 
јњпх услед знатног смаљен.а иршшдлежиости прс- 
uoljejbeM у прпправиике намеравала да иступи из 
службе Грашпше труие, a то би било врло штетно 
no сигурност, бевбедност » вршен.е олужбе ua др- 
жавној  граипци; 

2) да се oMorylin и олакша попуна Граиичне 
трупс ua тиме иосрсдпо оспгура да Граиимиа трупа 
може усиошио извршитп повереии joj задатак, јер 
се под условима и са прпнадложиостима ио садаш- 
ji.oM Закону o Граннчној трупи нико не би јавио 
за пријем у опужбу Граиичне трупе. 

hana, je г. г. иародии посланицн позиата улога 
и важиост Грашгтс трупе. Ona je 1922 годиие била 
унинута алм je ввћ 192.'! годппо морала битп поиово 
обравована в то само према Бугарокој, na делу 
према Јужпој Србвјв а Арбанији. Доциије се увн- 
дело којшко je потребна Гранвчна трупа na je no 
отепено појачавана u ио Me])ii по^ачаиан.н иоседала 
и оотадв делове дрвсавне границе. Гранична трупа 
има вадатак да обсвбедн државну гратшу, да je 
брани од овакв □овреде у војничхом, подитичком 
и цариноком иоглоду. Њвна je олужба врло важна, 
аапорна и окопчана cn великнм опаеностмма. Ibciia 
je олужба непрвкидна и дав>у и ноћу, ona je будпи 
чува]) који треба да открије, аримв и одбцје овавв 
покушај повреде гранвцв, Кад 06 овомо дода да 
великв број граничара врша ову твшку, опасну 
и деллкатну одужбу иа нвцригтуиичшш n нсиисе- 
љеним виеинама, зими uo снегу и леду, да су тако 

рећи потпуно одвојени од света и насељених места, 
да свакпм данпм могу доћп у прилику да ризикују 
свој жпвот онда je јасно, да граничари за ову службу 
треба да буду осигурани и одговарајуће награђени. 

Због тога сам се нашао побуђен да сс та питан^ 
реше и регулпшу новим Закопом o Граничној трупи 
који je донет крајем прошле године. Тим Закопом 
осигурање граличара решено je на следеЈш начин: 

1) правом на личну пепзпју која се стпче после 
15 година службе; на коју пре тога граничари нису 
нмалп право; 

2) право на пензију на случај повреде п онеспо- 
собљења у служби односно призпање на 10 година 
службе више за пензију, ако je иа ову стечено право; 

3) осигурање породице на случај погибпје и 
смрти у служби граничара. 

У вези са овпм осигураи.ем граничара, као и 
с погледом на општу тежљу штедње и смањења 
плате, било je потребно да се u граничарима смак-е 
дотадашн.е принадлежиости, na je то новим Законом 
и решено. Али два члана поменутог Закона врло 
су јако погодпла  Гранпчпу трупу a то  су: 

а) члан 28 no коме приправницима служба У 
Граничној трупи траје три године за које je време 
граничар требао да прпми месечпо према разредпма 
скупоће од 475—570 динара свега; и 

б) члан 100 no коме су сви граничари који нису 
имали три године службе имали бити преведени У 
граничарске приправнике, тј. да место ранијих 
прннадлежмости од 1300—1700 дпн. месечно при- 
мају сад као приправшхци no 475—570 дипара ме- 
сечно. 

Увидело се, да су одређеие принадлежности 
за граиичарске приправиике стварно бнле иедовољне 
за издржаваи>е, јер пз ових,оии треба да се хране, 
да набављају посуђе, дрва за кување и огрев a чв- 
сто и да плаћају за довоз потреба и да подмпрујУ 
и остале своје потребе, a o уштеди и слању помоћи 
својима код Kylie mije могло бптп пи рсчи, ма Д l 

у Граничну трупу махом n отупају сиромаш^ 
обвезпици из паспвппх крајсва наше др?каве Да 
би нешто могли зарадпти и послати својим KyliaMa. 

Због шиетог прсдложио сам да се путем из- 
мене вакоиа: времо ориправничке службо сма11>и 

од три годипе na годппу дава, a да се ујодно прИ' 
надлежпостп грапнчарских прпп])авпика 11Ове1>0ЈУ 
од 475 као најмал.н разред (.'купоКе (III разред) 
до 570 као први разред (■K.viiolie (a у средшш би бно 
II разред скупоКо) na 600 динара месечно. 

Кад се има у виду да се у Граничну трупУ 
прпмају no пзбо])у обтпшпцп којп су одслужи^" 
рок у кад])у, доии.мм je тдпиц дапа да се omi опр0' 
бају и оцепе у олужби: да лп су способнн и да •|" 
имају с^ве потрсбио уолове за службу у ГраничН0Ј 
трупи плп ne, na да со прем& томе преведу na гра' 
mi'iape и.чп отпусте из службв. 

Ово je само за годппу даиа, док со ne оден11 

да ли je способап за грапичара, a после годппс дана 
добпја   граипчарсне  прппад.н^жиости. 

Плата од (iOO дииара допол.па he uirm ;)а 'iaJ' 
скромппје пздржаваи.о граничарских приправника» 
јер he 6e у будуКо вршптп спсцијално рсгрутоваЛ'0 

M.ia,4iilni пуног рока којп аа то пајаве жељу за i'Pa' 
ничну службу, којп he се у местима (тдшита иоД' 
одсска Гранвчне трупв, ва првшс шест месеци, II0' 
род чисто   mijmi'ii; '(укс  ujmiipcMiiTii  и  иа  r.iy'^J 
у Граиичиој тЈјуии у нојој l.c мроиогти годипу Да11а 
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као прпправници за време служења свога обавез- 
ног кадровског рока. 

Друга одредба Закона o превођењу у при- 
правнике свих граничара који немају три годпне 
службе у Граннчној трупи, погодпла je 2/3 грани- 
чара, j ep од 6000 граничара њих 4000 нису имали 
три годпне службе. Ово je изазвало врло мучну 
и тсшку ситуацију и већина од њих не би могла 
даље остати у службн Граничне трупе, те je посто- 
јала опасност да др>кавна граница остане недовољно 
обезбеђена. Због тога сам био принуђен да издеј- 
ствујем одлуку Минпстарског савета под Ђ.Бр. 
14780 од 19 јула ове године, да се граничарима 
којп су се затеклп у служби граничне трупе на дан 
ступаша на снагу Закона o Граничној трупи издају 
граничарске принадлежности, у смислу измене и 
допуне Закона. Ha ово решење, као што вам je 
позиато, Главна контрола дала je своју сагласност 
са резервом. Због тога je потребно да се ово пп- 
taibe хитно и Законом регулпше, те да у томе цпљу 
пројектована измена члана 100 Закона o Граннчној 
трупи no којој се сви граничари који су се затекли 
У служби Гранпчне трупе a оцељени су као спо- 
собни за граничарску службу, преводе у граничаре. 

Остале предложене измене и допуне Закона су 
маље важпе п последнца су углавном ових двеју 
основних нзмепа n допуна. Сем тога пројектоване 
су извесне мање важне измене, које су се у примени 
Закона показале као потребне да се осигура успешно 
вршеше службе на граници, a што сте из упоредног 
текста ранпјег п садашљег Закона могли и самп 
лако увидети. 

Господо посланици, у Граничну трупу ступају 
Искључиво сиромашни обвезници, a највише из на- 
шпх паспвнпх крајева, те се на тај начин сем задо- 
вољеља једне важне државне потребе донекле ре- 
Шава једап крупап социјални проблем данашп.ице, 
проблем беспослицс. 

Важност задатка који je иоверен Граничној 
'групи и TemKolie граиичарске службе вахтевају, 
Да со СВИ садни.и гриипчарп isoju су иримљони у 
вдужбу ире обнар()дован>а Закона o Граничној 
трупп од 1931 годппо зид1)же n иадаље у службп, 
рошто су ncli спромл.спп u уопособљенв за грапичар- 
Вку службу, кпо n да сс олашиаи.ем услова за ripn- 
јем у службу, у вези са побол,шаи.ем материјалног 
•"raii.a граничара, омогу^н и na даље попуна Гра- 
iiiPiiK! трупе док се не створи могућноот за њену 
чопуиу  војницима гталпог кадра. 

Предложенн пројекат Закона има ва циљ да 
i" iiocrmiic n да допринесе да Гранична трупа, 
Rao и до сада тто je бпла, буде и остане увек будни 
чувар непонредности иаших државних граница, na 
MO.IIIM llaiKvuiv гиупштину да првдложенн пројекат 
ВВволи   усвојВТВ  u   KUU   MiTUii   спровестп. 

Пртседтк д-р Коота Ку^авуди: Прима ли 
Нцродиа (ч.утптпиа хитиост коју предлаже Госпо- 
Дпм Министар? (Прима). Оглашавам да je хитпост 
ђфимљена. Предлажем да се Одбору за проучаваи.о 
оног aai.niichin- прсдлога остави рок за свршавање 
('Иога посла-од 24 часа. ll])iiMa ли МаЈјОДиа снуп- 
niTinia onaj пргд.ии'.' (Ирпма). Onaj предлог je 
Оримљен. 

Прелазимо na тЈк^.у тачну дневног реда: Ивбор 
рДбора ;ia   мроучапап.с   закопског  П])одлога  O  ИВМб- 
чима и доиумама у Закону o лекарима специјали- 
'■niMa ва болести уста и вуба и o вубнш! технича- 

рима. Поднета je једна кандидатска листа. Изволите 
je чути. 

Секретар Аптс Ковач чита: Д-р Лавослав Хан- 
жек, Стјепан Шпфтар, д-р Јулије Рорбахер, Север 
Варда, д-р Петар Нуић, д-р Никола Кешељевић, 
д-р Филпп Лазаревић, д-р Драгољуб Јевремовнћ, д-р 
Тома Фпданчевић, д-р Стеван Васиљевић, д-р Богић 
Вукићевић, д-р Славко Ппштелић, д-р Богдан Впдо- 
вић, Иван Прекоршек, д-р Богумпл Вошњак, д-р Све- 
тислав Михајловић, д-р Гавро Санто, д-р Живан 
Лукнћ,  д-р  Ђуро  Остојић  и  Витомир  Видаковнћ. 

Претссдник д-р Коста Кумаиуди: Прима ли 
Народна скупштпна предложену кандпдатску ли- 
сту ? (Прнма). Оглашавам да je предложена канди- 
датска листа примљена. 

Прелазимо на .четврту тачку дневиог реда: Из- 
бор Одбора за проучавање законског предлога o 
регулисању плаћања из робног промета са Чехо- 
словачком Републиком. Предложена je једна кан- 
дидатска лпста.  Изволите je чути. 

Секретар Антс Ковач чита: Д-р Мирко Дошен, 
д-р Иво Елеговић, д-р Фердо Шега, д-р Фран Го- 
споднетић, Мустафа Мулалић, Миљан Радоњић, 
Тихомпр Шарковић, Тодор Tomih, Бора Хри- 
стић, Мита Исаковић, Младеи Милошевпћ, Перо 
Грајпћ, Живко Даниловић, Ловро Иетовар, Јосиф 
Перко, Јоца Селић; Стеван Ћирнћ, Мнхаило Жи- 
ванчевић,  Милиико  Милутпновић,  Хусејин  Кадић. 

Претседник д-р Коста Кумачуди: Прнма ли 
Народна скупштииа ову кандидатску листу ? (Прима) 
Кандидатска листа je примљена. Прелазимо на 
пету тачку дневпога реда: Избор Одбора за проуча- 
ваше законског предлога o протоколу o туристичком 
саобраћају са Чехословачком Републиком. Поднета 
je једна кандидатска листа.  Изволите je чути. 

Секретар Анто Коваччпта: Д-р Анте Кунтарић, 
д-р Миленко Марковић, д-р Милован Грба, Свети- 
слав Хођера, Трппко Ннпковић, Александар Буквић, 
Крста Стрезовпћ, Жпвота Јевтић, Живојии Стефа- 
noBiih, Бошко Зељковић, Хасан Торомановић, Расто 
11у(^тослемшек, д-р Људевит Пивко, Стеван Буди- 
miiii, Радован Јевтић, Душаи Живојиновић, Вука- 
шпи CnacoBiih и Урош Недељковић. 

Претссдпик д-р Кбота К"ума11уди: Пртша ли 
Мародпа скупштниа ову кандпдатску листу ? (Прпма) 
]-1'аидпдатска  листа  je  примљена. 

Молим господу пародне посланике, која су 
изабрапа за члаиове ових одбора, да со састану у 
12  n  no  часова  ради  конституисаша. 

IIIMO je  даиаши.п  диевнн  ред завршеп. 
Kao диевш! ред за народпу скупштинску сед- 

ипцу предлажем: 
1) Иретрес пзвештаја одбора ва ироучавап.с 

закопског предлога o увођеи.у у живот одред^.ба 
Закона o KOBaiby сребрног иовца, Закоиа o изменама 
и допунама Закона o државној трошарини и Закона 
o измеиама и допупама Закона o порезу на послотш 
промет. 

2) Претрес пзвсштаја Одбора ва проучаваи.е 
закоиског предлога o измеиама n допунама Закопа 
o Гранвчној трупи. 

Прима лн Народна скупштииа и^к^диожени днев- 
im ред? (lli)iiMa). lloiiiTO je овај дневни ред примљен, 
то заказујем паредпу скупштпнику седницу у поне 
д(М1.ак 8 августа у 9 и no часова пре подпе. Ča при- 
(танком Иародие скупштипо овај даиашн.п састаиак 
закључујем. 

Седиица јо закључсна у 11,45 часова. 




