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C A Д P Ж Л J: 

lipe дповног реда: 1 — Читаше паписппка иретходпог 
састанка; 

2 — Иниеттај одбора o Зак. предлогу o измеиама и 
ђо&унама у Заиоиу o граннчвој т$уш; 

3 — Интершмација Л.иојац Иаилича na Мипистра 
Шосветв o рсдукци.ји ирофепора п укидаи.у гимнапија у 
•Јаиопииама Драиској, С.апској и Приморској; Интерпела- 
ЧВја др, llnaiia Лончарввића И другопа na Мипистрашума 
и рудиина o уништоњу ПосанскиХ шума од русенмца и o 
1'аду стручњака који iy рукоиодили радо1*има na униште- 
11јУ гусеница; др. linana ЛоичарепиКа и другона на Ирет- 
Овднииа Мииистарског сапета o поднотешу хптпог аакон- 
c"oi- пр^длша o сгамл.аи.у пан спаго § 29 Закона o назииу 
11 »'Моли Крал.1Ч1шт иа viipamia подручја и o слоОодиом 
1" niuuii.v народнШЕ аастаиа; тггериолацпј9 Ajl0J3a Па11Ј1ИЧа 
11а Министра фипаисија n мсипмаКчпаи.у пеизија и при- 
в*Длвжности и лругих cinanoaa од страпе Министра нојске 
l1 eopiiapiiuo ii Mii'micTpa caoCmaliaja; Ипторпслацпја др. 
"»килс llmnil.a u ,i|iyr(iiia na шшастра прачде o забранн 
'>J,VTapii,i'r . luria" ; 

4 — Отсустпа iiaj)();uiiix послапика; 
5 — llaiuMinajn <>   поднвтим   вакОНСКНИ   иредло.чима; 
6 '— Молбе и жалис; 
7 — l'aana акта; 
8 —Роч др. Ншшћа D попродиПослоипика, и одгопор 

l'^'i'ivuiiiKa; 

Дношш р«д: I - • UpoTpiT иаиоштаја одбора ва про- 
?чавав>е Зак. предвога o увођењу ужввоФпрвддогаввиова 
Јковаљу сребрног в la, Закона o измепима и допуиама 

'Ч|(||иа o пореву na iiiHMdmiii примот и Зашта o измепама 
и ^(|"уиама у Закову 0 ДрНМШОј трошариии. 

II 

Ант ОдСора којим тражи продужењо рона за Зак. 
предлог o ковању сребриог ионца. 

Говорници: Министар фпнансија др. Милорад Ђор- 
ђевић; 

2 — Претрес изпоштаја одбојја за npoy4aiiaii.e Зак. 
предлога o изменама o допунама у Закову o граппчциј 
трупи. 

Гопориицн: Изисстилац Драгутип   Псрко,   Мпиистар 
војске и морпарицс генерал Драг. Ж. Стојапопп!.. 

Гласаље и уснајање onor законсног предлога. 

//[мтссдтгк Др. Коста Кумануди: Отварам 5б 
редовии састанак Народне скушптнне. Изволите 
чуги DaimcHUK претходие еедиицг'. 

Секретар Аптс Ковач прочита записник 49 
редовног састанка Иародне скутитши'. 

Ијктседник Др. Kocia Кумаиуди: Има ли ко 
од господе народиих посланика какву прпметбу на 
овај запнсник ;' (Иема.) Примедаба нема, записник je 
примљеи. Ирелазимо на саопттоп.а одборскпх из- 
вештаја. 

Секретар Аито Ковач: Саопштава извештај Од- 
бора за проучавал.о законског предлога o измеиама 
и допунама у Закоиу o грапичној трупи. 

Претссдпик Др. Коста Кума11ч\ди: Овај изве- 
шкгај je штампан и раздан господи посланицима и 
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стављен je на дневни ред данаидае седниде. Изволите 
саслушатн интерпелације. 

СекретарАнте Ковач чита интерпелацнје: 
Г. Алојзиј Павлич, народни посланпк, упућује 

интерпелацију на г. Минпстра просвете o редукцији 
професора и укидању пшнавија у бановинама 
Дравској, Савској и Прнморској. Интерпелација 
гласи: (в. прилог на крају данашњег састанка). 

Гг. Др. Иван Лончаревић и другови, иародни 
посланпцп, упућују интерпелацију на г. Министра 
шума и рудника o уништепЈу босанскнх шума од гу- 
сенице и o раду стручњака који су руководили радо- 
вима на уништењу гусеница. Интерпелација гласи: 
(в. прилог на крају данашњег састанка). 

Г. Др. Иван ЛончаревиК и другови, народни 
посланици упућују интерпелацпју на г. Претседника 
Миннстарског савета o подпошеи>у хитног законског 
предлога o стављању ван снаге § 29 Закона o називу 
и подели Краљевине на управна подручја и o сло- 
бодном истнцадБу народних застава. Интерпелација 
гласи: (в. прилог на крају данашњег састанка). 

Г. Ллојзиј Павлич, народни посланик упућује 
интерпелацију на г. Министра финансија o неиспла- 
ћивању пензија и принадлежности и другпх обавеза 
од стране Мшшстра војске н морнарице и Министра 
саобараћаја. Интерпелација гласи: (в. прнлог на 
крају данашњег састанка). 

Гг. Др. Никола Humih и другови, народни 
посланици, упућују 1штерпелацију na Г. Мииистра 
правде o забрани „JyTapiher Листа" од стране др- 
жавног тужиоца. Интерпелација гласи: (в. прилог 
на крају даиашњег састанка). 

Лрстссдник Др. Коста Кумануди: Ове интер- 
пелације су ynylioiie надлежним гг. Министрима. 
Изволите чути конствтуисав>е одбора. 

Секретар Апте Коиач чита: (в. прилог на крају 
данашњег састанка). 

Претеедник Др. Коста Кумаиуди: Ова коксти- 
туисања примају се na зиал.е. 11Ј)0Ј1азимо na отсуства 
народних посланика. 

Секретар Авто Коваччита: Г. Др. Милан llo- 
повић, народпи послашш, моли за три недеље от- 
суства ради лечеЈиа. Г. Јован BOJHIIOBMII, народнн 
посланик, моли за 20 дана отсуства због болести у 
породици. 

llpiniadmiK Др. КостаКумануди: Одобрава лн 
Народна скупштина тражспа отсуства ? (Одобрава.) 
Тражеиа отсуства су одоброиа. Иано.шгп! чути закои- 
ске предлоге. 

Секретар AUTO Ковач чита: Извоштај оиодисгс 
HUM закоиским предлозима: (в. прнлог na крају да- 
uamii.or састаика). 

Лрстссдник Др. Коста Кумануди: 3u проуча- 
вал.о ових ваконокшс предпога иаабраће oe варочнтв 
одбори. Г1аволптс чутн молбо и жалбс 

Секргтир Анто Ковнч чита цодвесене иолбе ia 
жалбо. (в. прилог на крају даиаши.ог оаотаЕка). 

Претседник Др. Коота Кумануди: Ове MO.IUC 
и жалбебиКе упуввне Одбору за молбе и жалбо. Из- 
волите чутп разна акта. 

Секретар Анто Ковач чита разиа акта; (в. 
прилог   на   крају   дапашл.ег оаотанка). 

Пре&еедник Др. Коста Куманудн: Ова акта 
примају со na зпал.с. ПрвлаВВМО na ДНвВНИ   ред. 

Др. Ликола IliiKiili: МОДВМ за рвч да гиии]>пм 
о повреди Поодоввика. 

Лрешседник Др. Коста Кумануди:  Има реч r. 
Др. Никић. 

Др. Никола Никић:  Господине  Претседниче п 
господо народни посланици, ja сам данас   поднео на 
Претседннка Народне скупштиие ппсмени уппт: за- 
што се још до данас није ставио на дневни ред нзве- 
штај Верификацпоног одбора којп je поднесен Прет- 
седииштву   скупштине   још   7   апрпла   ове   године, 
тичућп се накнадно проведеног избора од 20 марта У 
срезу Оточрц.  Taj  извештај  достављен je г.   Прет- 
седнику  Народне скупштине те je на  46 редовиом 
састанку  од  10-VI  ове  године  саопштен   НародпОЈ 
скупштпни тиме, да he бити стављен на дневни реД 
кад Народна скупштииа  одлучи. Међутим, господо 
народни посланици, до данас Претседништво Народие 
скупштине,  премда  je  имало  миого  прилика,  нпјс 
тај извештај ставило на дневни ред. Тнме je, господо 
народни посланици,  повређен чл.  9  Пословника У 
коме  изрпчно  стоји  да   Народна  скупштина  може 
оснажпти  избор   шш   га  поништнги  или   одгодптн 
одлуку o њему и наредити да  се учини потребни 
извпђај, алн се ово пнтанЈе мора решити иајдаље У 
року од трн месеца. Ако узмемо да овај   рок тече 
од 20 марга 1932 године, када су ови избори про- 
ведепи, то je, хвала Богу, прошло већ преко четнр11 

месеца. Ако пак узмемо датум од 7 априла, кад јс 
поднесен Народној скупштнни, то je јуче био задњи 
дан. Тпме je повређен Пословник и ja господо на- 
родни   посланици   пигам   r.   Претседника   Народне 
скупштине: шта "мисли и шта кани учнннти и да ли 
he тај извештај Верификационог одбора који негдс 
у ладницп лежи, чекати можда до годипе или Д0 

другог редовпог заседап.а. Молим да ми г. Иретседиик 
Пародпе екупштино одговори на ово питаље. 

Прстседник Др, Коста Кумапуди: Господш1 

посланик Никпћ упутио ми je ово исто ппташепи- 
смено и тражио одговор. Али ово пптаље mije даиас 
на дневком реду. Ирема томе, у колико се дапаиШ'6 

седнице тиче, Иословшш imjo поврсђсн. Ha питап-*5 

г. Нвквћа одговориКу оида када будем прикупно 
сав потребан материјал; за сада коистатујем да по- 
вреде Пословника, у колико се тиче дакашљсг дпев' 
ног реда нсма, a г. Hnimh добиие одговор на своје 
пптал.с. 

Др. Иикола 11 iii;iili:\lnmM аа реч г. Иретседннч^- 
Џрвтседник   Др. Коста Кумаиудн:   Имате реЧ 

господине. 
Др. Никола Имкић: Постојн поврода Иослов- 

ника, §-а49 квји гласи: „lipo пролаза на дпенп" 1"'Д' 
a no потреби и целог вромена трајаља скушптиНОКв 
седнице, Претседништво и Вдада чпио Скушити8" 
саопштел.а, лослалпцл ва тмм чпис кратка илта)1'а 

на ПретоеднвшФво, ако оу лх раније вредалв пиомвн0 

Цретсвдввштву. Пооле овога Миниотри одговарајУ 
ла кратка ллтал.а koja лм буду улутпли лослаииД'1' 
na кратка питал.а дају се одговори сваке соднице' 
сгм дала одређевог &а внтерпвлације". 

Ja оеш писмвно miTaii.t' предао ПретседништвУ 
данас и затралч-по oau у Секретарцјату да то д0''1' 
дапас ла дштлп рсд, јср je pon од .'! мессца лр»,||1а0 

u ЈПШб je иочлл.ела склаталтла вовреда Пословника- 
Пре&седник Др. Коста Кумаиудв: To би могло 

питл тачиоодиосло )i(>i<a у иозл ca изб()]тма naiioJU111' 
послалила за срез Оточац. За сид то још не :ч|аМ' 
Ллп у КОДВКО Св тчч!'   ВашвГ лптал.а које  ere   MI'H'

1 

упутллл, ja оам одободаа орвма Посдоввику да н 
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Д-ега одговорим кад нађем за сходно. Према томе, 
нисам бно дужаи да вам одмах одговорим. 

Др. Никола Никић: Господине Претседниче; 
no Пословнику ви сте дужни да на питање чнм га 
поднесем дате одговор. Ja нисам крив и ja не могу 
У Секретаријату Народне скупштине казати кадада 
се то изнесе на дневни ред. 

Претседник Др. Коста Кумануди: По Послов- 
ипку није предвнђено када морам да вам одговорпм 
на пптање. Ja сам дужан да вам одговорим алионда 
када ja нађем за сходно. 

Др. Никола Никић: Али дужни сте no чл. 49 
Иословника да извештај Вернфикационог одбора 
нзнесете пред Народну скупштнну. Тиме je повређен 
Пословник. Три месеца су прошла.и ja тражим да 
Ми у Народној скупштини одговорнте шта je ca тим. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ja ћу вам и 
одговорнти зашто нзвештај није стављен на дневни 
ред у Народној скупштшга. 

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневног 
реда je: Претрес извештаја Обдора за проучавање 
законског предлога o увођењу у живот предлога 
Закона o ковању сребрног новца, Закона o изменама 
и допунама Закона o порезу на пословни промет и 
Закопа o изменама и допунама у закону o државној 
трошарпни. Поводом ове тачке дневног реда ja сам 
Добио један акт од Одбора коме je овај законски 
нредлог упућен на проучавање. Изволите чути овај 
акт. 

СекретарАвте Ковач прочита акт Одбора који 
гласи: (в. прилог на крају даиашњег састанка). 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Пошто јо 
Одбор тражпо продун^сл.е рока од Претседништва 
Народне скупштине за 6 дана то питам Народну 
скупштину да ли одобрава да се Одбору продужи 
рок још за 6 дана ? (Одобрава.) Објављујем да je тра- 
^еии рок одобрен. 

Са овим актом у вези, Господин Министар фи- 
и^нсија упутио ми je захтев да Народпа скупштина 
огласи као хитне закоиске предлоге: Предлог закона 
0 коваЈ1.у сребриог новца, Иредлог закона o изме- 
^ама и допунама Закона o порезу на пословшг про- 
^ет ii Јјредлог закона o изменама п допуиама у За- 
^ону o државној трошартш. 

Изволите чути Господина Министра финаисија 
који he образложити хитност ова трн законска пред- 
^ога.   Има реч Господпи Министар финансија. 

Минпстар финансија Др. Милорад Ђорђев^: 
Господо народни посланици, ja сам јуче имао при- 
Ј1Нке да пред вама детаљио образложим потребу 
1?оја je нзазвала доношеи.е ових специјалних закона: 
Закојкког предлога o кован>у сребрног новца, за- 
^онског предлога o шмеиама и допунама Закоиа o 
"ореау na иос.кмшп иромот u знјсоисиог ирсдпоги o 
^амоиама и доиуиама у Заиону o државиој троша- 
PHini. 'l'u siaKoim т])(>Па да даду д1)и;а1тој каси и.чво- 
'■''Hii ванреднм приход,—колики и иако п под којим 
Условима ja сам TO, чинв ин бе, детаљно објаонио. 
^а приходи су ПОТребни хнтио; друканиа каса без 
"■их не може да буде. Молим вас због тога да изво- 
•"l|T(> uiic закопске предлоге оглоситн ва хитне, како 
би Финансијски одбор у најнраће мдгућем року 
^Огро мх претр(мтм n iv.n;() би iiaiieiiiTiij «l)miimriiicKor 
0Дбора IHTO пре могао доћи иред вас да би државна 
К8се дотла до прихода без којих ие можс 

ПреШседник Др.  Ковта  Кумануди?   lli)iiMa ли 
Нброднв   окушитша  тражену  хитност  за   ова  три 

ззконска предлога ? (Прпма.) Пошто je хитност 
примљена, предлажем да се за законски предлог o 
ковању сребрног новда и за законски предлог o 
нзменама и допунама Закона o порезу на пословни 
промет остави Финансијском одбору рок од 24 часа, 
a за законски предлог o изменама и допунама у За- 
кону o државној трошарини рок од 48 часова. Прима 
ли Народна скупштииа одређивање ових рскова ? 
(Прима.) Оглашавам да je Народна скупштина овај 
предлог o роковима примила. 

Прелазимо на другу тачку дневнога реда: Пре- 
трес извештаја Одбора за проучавање законских 
гредлога o изменама н допунама у Закону o гранич- 
пој трупи. 

Има реч известилац г.  Перко: 
Известилаџ Драгутин Перко:  Господо народни 

посланици,  Одбор  за  проучавање  овога законског 
предлога  поднео  je   НародноЈ   скупштини  следећи 
допис: 

„Одбор за проучавање законског предлога o 
изменама и допунама Закона o граничној трупи на 
својим седницама свестрано je проучио упућени му 
законски предлог и исти једногласно усвојио како 
je предложен од стране Господина Министра војске 
и морнарице, сем што je у чл. 6, у посдедњој рече- 
ници, место броја 450 ставио број  500. 

Одбору je част предложити Народној скупштини 
да изволи у свему усвојити овај законски предлог 
са изменама које je Одбор учинио. 

За свог известиоца Одбор je одредио г. Драгу- 
тнна Перка, народног посланика." 

Господо народни посланици, износећи пред вас 
Закон o изменама и допунама у Закону o граничној 
трупи од 5 новембра 1931 године, част ми je и дуж- 
ност да се у име подносиоца овога Закона, као и у 
име оних трупа које су тим Законом тангиране топло 
захвалим Народној скупштини на готовости и једно- 
гласности, којомјеприхватнла хитностовогзаконског 
предлога. Народна скупштина водећи бригу o свима 
нашим суграђанима в институцијама државе, брзо 
je схватила, да he хитним решењем једиог важног 
државиог и социјалног питања у велико користити 
интересима наше земље. 

Господо, ми живимо у једном изузетно тешком 
времену, нзузетно тешком и са гледишта политичког 
у свима народима и државама, и са гледишта еко- 
номског и социјалног, a напосе живимо у тешком 
времену спољно-политичких односа. Ми знамо и 
читамо, готово свакодиевно у нашим листовима, 
како je напето и тешко стање у целом свету, a напосе 
у Европском склопу државних територија; a кад по- 
гледамо наше пограиичне размере, видимо, да je 
наша мила Отаџбина Југоолавија предмет великих 
тмаситих апетита неких суседа, који нам више зла 
желе нсго добра. Ови апетнти и небратске жеље, 
које иду за тим да нас ослабе, разделе, поцепају и 
најзад и заробе, имају разие путеве и методе за свој 
разорни рад. Лли све зло што из вана додази на нас, 
мора да прво npoljo иашу државиу граиицу, да тек 
no том узмогне стићн у уиутрашЈБе делове паше 
државе. Да би се то могло спречити и iiama зсмља 
очувати од фпзичког и моралиог окужеља, позвана 
je у првом реду да то спречи граничиа трупа. 

Државне границе пролазе и теку редовпо преко 
географских вапрвка, рекама и горама, гробенима 
високих планина и снежиим врлетима, далеко од 
питомих пасеобшш, и често no иепроходном дивљем 
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терену. Баш ови на око непроходни и дивљи делови 
граннце, чине често канале за уношење душевног 
отрова и за преношење забраљене робе у нашу земљу. 
Значи да су наши граннчари најпотребнпјн у нај- 
запуштеннјим и најмање удобним крајевима земље. 
Куда нога обнчног становнпка, грађанниа, никада 
не крочи, тамо поставља неумољива државна служба 
свог граничара на сталну стражу за одбрану држав- 
них пнтереса. 

Тешка je то служба и пуна одговорности, a н 
пуна опасностп, j ep они који са стране долазе да 
поткопавају државу нашундаје материјално оштете, 
не бирају сретства куртоазије it милостп негосиле 
и свирепостп, a само силом и оружјем може се то 
спречити. 

Граничар je и дању и ноћу шложен нападу 
насшших и најнескруполознијнх авантурнста, кри- 
јумчара н политичких злочпнацаивечито носн главу 
на пазар за добро своје земље, коју мора да чува 
u брани. 

Удаљен од осталог људског друштва великом 
даљином и тешким тереиом, граничар са оно неко- 
лико другова остаје осамљен без тшакве удобности 
и у тешкој борби на живот u смрт у свом запуштеном 
крају на сунцу и у мраку, и лети и зими. 

Његов начин живота je жпвот војника на прет- 
стражама у рату, a тај рат нема примирја, нема краја 
ни конца, водн се континунрано без престанка и 
на најлукавији начин. И граничар вечито одбија 
оне, који раде споља против наших великих дргкавних 
интереса. 

Услед тога je и оправдаио да се граиичарима од 
стране државе иавђб у сусрет колико je то могућв и 
да им се тешка и одговориа u miaciia служба награди 
иачииом који одговара културном народу no соци- 
јалнпм прииципнма. 

Ham врдо унажоии Мхшистар војске n мориа- 
]iiiue г. Драгомир C/rojaiiounli, армијски lieiiepa.i, 
уважанају1111 IBO-OBO, предлоито je Закон o пзмеиамл 
н доиуиама Закона 0 rpaiiiiMiidj T])yini Мародпој 
окушцтини да ивмвнв у Закону од 5 иовембра 1931 
ГОДВНе ОНО ШТО ое НИЈо у пјшкгц иоказало као ко- 
рионо, a допуни што je ва службу граничара од по- 
требе, водвћн варавно рачуна o буџетоктл прили- 
кама земље, као n o ввопходниш аотребама граничне 
трупе li JI,(4IIIM ч.ктоипма, mro M;IM je ГОСПОДИВ  Mn- 
ткта])   војбне  u   иорнарнце   у   овоме   јевгровитом 
говору иро rpn ,4.111:1  jacuo ])азложио. 

Дозволпте ми, господо народвв пооланици, да 
нам арочитам чл| o члав овв вамеве и допуне које 
садржн овај вакон. 

()д l 27 члана остаје ваконскн аројекат нсто 
оиакав као тто je до сада. Upitu иромсма je у члану 
28 I;(IJM r(iii(i|)ii o помуммшап.у ГраВИЧНВ групв.  Напмс 
радп се овде i> томе дв се у гачци 8 уместо трн године 
стави једна годЈша дана. To вначи да he гранични 
iipmi])ai)imii,ii у.мсгто да буду у приправшпкој служби 
3 године имати сада само једну годину дана да служв. 

Ha крају члана додаје се џођ отав који гласи; 
„KaiuiapnMfi и рвдоввма сталвог кадра, упућвним 
аа слушбу у Граничву трупу m> одрадбама чл, 7 
овогл liuKoim. којч 110 nn ,iy;i;i'ii,y onaucmioi' кадров- 
ског рокв буду no ивјављевој жељи аримљени у 
Гравнчну трупу, време проввдено у Граћичној 
труип, урачунава се у арипркввичку олужбу." 

У ч.1. 29 који говори o обавезиом припремиом 

року каже се да првн рок почии.е са даном нстека 
обавезног рока. 

У чл. 31 који расправља o отпуштаљу из службе 
каже се  уместо трп, једна година. 

После тачке в) додаје се тач. г) , no службеној 
потреби". 

У тач. 2 додато je , или кад уопште впше ие 
подноси за службу у Граничној трупи'. 

У тач. 3 учињена je измена у томе смислу да 
онај којп je у једној календарској годиии кажљен 
са 60 дана може да се отпусти из службе, алн нсто 
тако п ако je у току две узастопие календарске 
годпне кажњен са 90 дана уједанпут илп у впше 
махова. 

У чл. 38 имамо измену у место 30% ставља ofl 
50% укупног процента ожељених граннчара. 

Члан 54 говори o платама u гласп: „Иодофнцпри 
из кадра упућени привремено на службу у Гранцчну 
трупу, прпмаће за време док су на тој служби плату 
no одредбама Закона o устројству војске и морна- 
рице, a na пме хране прпмаће лпчне додатке на ску- 
поћу KOJU прппадају н граничарским подофпцирпма. 

Капларп n редови прпмаће на име хране и 
плате 500 динара месечно, без права на лични дода- 
так на скупоћу". Овде je бпла цпфра 450 динара, 
na je одбор у споразуму са мпиистром ову цпфрУ 
повећао на 500 динара месечно. 

У члану 58 који регулише додатке na скупоћу 
предлаже се ова измаек: „Ha крају првога става 
додаје се: , на исти начпп могу се повећавати И 
смаи.иватп прпиадлежноети граничароких приправ- 
ника према члапу 53 п прииадлежности каилара и 
редова сталпога кадрв према члану 5/i овога закоиа" • 

У члану 02 који регулише отказпи рок од када 
тецу прииадлежио!'!'!! и.ик тапл.а 06 грвћн стаа ка0 

излишаи. 
Сад долази члан 66 који говори o умал.еп.у прИ- 

надлежвости и ту CQ чшт следа^а ввмеца: ..3) За 
време ивдржава&а кааде ватворапосудској и дисцИт 
плинској кавни." Ове се, госоодо аародни посланицИЈ 
чинн равлика да ли )e јвдав грашгаар осуђен 0^ 
стране Војнога суда адв дисцшхлинскл. ('тога се 
чтт сдедоћа авмена: и3атдор во осуди ВојноуД 
суда rjiamnii]) 11ад])жаиа ^ОД ВОЈВВ команде, В x])aiiy 
допцја у ватури m> врописима који важе ва под- 
офццвре, капдаре и редове сталног кадра вад оу У 
аатвору. Пгхрама граничара Вада ва 'ivpcT њиховоХ 
иоичамих   вриваДЛвЖНОСга.   I It'Vh'ivn.iMm   граиичар   :i;l 

то време m1 вртаса вшита од CBOJBS вовчаниз врИ' 
ваддежности a овв ce, во одбитку вродносп) исхравв( 
вадржавају ва вакнаду штвте држави, џко je ва (,1,У 
одсоворан, и ако je ва ову осуђ(Ч1, ;i ако mije одг0' 
ворав Ва вакнду штете u мије na оиу ocvhmian, онДа 

сс обустављвве вривадлажвостл арвдају каси 10' 
ионтско коморског фонда. '/K'eii.euii граипчар ирима 
50% скојпх вовчаних арицадлежнооти, део поро 
дпчии додатак na скупоћу H врипадајућу количикЈ 
дрва, в друга водовина во одбитку вредноств исхрав^! 
вредаје ее каси Реионтоко комрроког фонда ако n'U" 
одговорав sa вакваду штете и еде ва ову ооуђвВг 
N' случају да жен>ввв граничар одгонара за иакнаД) 
IIITCTC држави, Другв ВОЛОВИНа vv, аад))жа11а за и'"*' 
иаду  iiiTCTc, ii  од м|М!г ВОДОВИНе одбија  i'e  ирсдш11"1 

вохрадо". 
Што ce тпчс дцоцшхлинске кавне, ту ce 'i""" 

одвдећа ii;iM('iia: , Дцоцвшшцоку кавну ватвора кан1 

11,(4111 граиичар иадржаиа у opojoj једшшци  и '■<''' Г0 
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време вршп своју редовну службу. Од принадлеж- 
Ности нежењени граничар прима само 40% својих 
иовчаних принадлежности, a жешени 50% својих 
новчаних прииадлежности, цео породични додатак 
иа скупоћу ii припадајућу количину дрва. Остатак 
новчаних принадлежности шаље се као ириход 
чиновнпчком пензноном фонду-'. 

У члану 100 чпнп се следећа нзмена: „Садањн 
граничарн (редовп) који су оцешени као способни 
за граннчарску службу, преводе се у редове грани- 
чаре no одредбама овога закона. Они од ових гра- 
ничара који нису оцењени као спремни и способни 
за граничарску службу отпустиће се из службе". 
У трећем ставу овога члана после тачке в) под 4, 
У првоме реду изостављају се речп „у граничарске 
приправипке и" . 

У члану 102 место три године одбитка ставља 
се једна година и према томе та измена треба да 
глаои: „Граничарима (редовима) према ефективно 
проведенпм годинама службе у својству граннчара 
no одбитку једне годпне на име прнправничке службе". 

Овај закон пма да ступи у живот кад га Краљ 
потппше, a обавезну снагу добија кад се обнародује 
У Службеним Новинама. 

To су све измено u допуие у овоме закону o 
гранпчној трупи. 

Господо народни посланицп, као извеетилац у 
име одбора молим НароДну гкупштину да једно- 
гласно и са акламацијом усвојп овај законскп пред- 
лог ii овај свој извештај закључујем са ускликом: 
Живеланаша дична војска! (Бурнл усклици: >К'ивела1) 

IIретседпик Др. Коста Кумануди: Има реч 
Г-  Миннстар војске и мориарице. 

Министар војске u MD/iiHipinje, армијски ђенер&л 
ДрагомирЗК. ОтоЈЈШовић: Господо иародми иослаипди, 
ури су битне отвари, којо се решавају пројектом 
^акопа o изменама Закона o граиичпој TJIVHII, и TO: 

Прво,  да 08  0ВН   i'])aim4;i]iii   КОЈВ  Сј со  запжли 
У граипчпој  T]iymi  na дан   i   вдриаа   1932  године 
Преводе у родово  i-]iaiiii4apa, док би  орвма, <ада11.('м 
Закоиу требалн  битн   грсшичарисш!   арШравнвцк, 
ако псмају трн ГОДИНв (му/К-Ги' у ГранИЧНОЈ T])y)ni 
11 Док то itpcMt' m' nanjimi'. Иотто гралпарскВ IIJIII- 
чривпици арииају no садав>еш закону само 'iVf). 
Двнара иесвчно, то се овии превођен>вм ва грааотаре 
Побпл.шава п.ихоно мнтеријалнб стаЈДО тако,даће 
један овакав граничарски приправнпк no иввршеном 
превођои.у примати мвсочно 870. до 1.150. ди- 
ира, према томв да пн je нежвљвђ tuni жен.вн. 

Принадпежности аак редова граничарЛ до no 
ЈНис аакона <> ijiaiiipnioj трудв крвТале су св у i'pa- 
"ицама   од    l.'Ktd.    •   до   1.700.—    ДИНара   месечно, 
орема чему су љихове приааддвжностн ввЉтао иб&е 
"Д дптадаит.их. 

Друго, rptoreapcKH приправниц« koja не no 
иввршеном арввође&у no тач. 1 битн само они, којн 
0*упају у i]iaiiii4ii\ групу посдв 1 аорила 1932 год., 
'ребају да служв no одредбама досадааег вакока 
'I'"  године  као  приправницв  и са  475.      динара 
иесеч] лате.  Како je min пдата нвдовољна, npo- 
Јвктом вакона  o ивменама предв^а cej да олужв 
^^Мо гпдиму даиа itao ii]»iiiij)a.iiimnii " ,"'i ПЛаТОМ од 
,il|(|. димара МвСвЧНО, В Одбор јв рвШИО да. С6 n 
l!f4i.!ia|(ii\ia и ргдиинма ИВ кадрв ii-ial.a 500. ДИНара 
^есвчно, na IIMI' \|iaiii' и платв, na мвсто 450. димара 
I;
"IIII,,, j,, аројвктоа i'iii.in првдвиђено. 

II  трећв, nO дш адап.г.м закону граипчари издр- 

жавају дисциплинску казну затвора код кадровских 
команди и без икаквих принадлежности. Како je 
овако издржава№е казне штетно no службу, то je 
предвиђено пројелтом да граничари издржавају 
дисцтшлинску казну затвора у својој јединици и 
вршећи службу, a да за то време нежењен граничар 
прпма само 40%, a ожељени 50% својих новчаних 
пршшдлегкности са породпчним додатком на ску- 
поћу и припадајућом количпномдрва.  (Пљескање.) 

Претседник Др. Коста Кумапуди: При начел- 
ном претресу овог законског предлога нико се није 
јавно за реч. Према томе приступамо решаваљу 
у начелу. Гласаће се попменпчно. Господа народни 
посланнци, који прихватају овај законски предлог 
у начелу, гласаће за, акојисупротив,гласаће протпв. 

СекретарЖшш Мравље прозива народне по- 
сланике да гласају и они су гласали овако: 

Аврамовић Бранко — за 
Ађић Аите — за 
Аксентијевић Александар — за 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — за 
Анић Мића Др. — за 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
БабамовиН Јордан — за 
Баљи1т Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Др. — за 
БарлеЈанко — отсутан 
БатиниН Јозо — за 
Бачић Стјепаи Др. — за 
Бенко Јосип — за 
БешировиН Димитрије Р. — за 
Богдановић Исо — за 
БожиН Милан — отсутан 
БорисављевиН Страхиња — за /. 
Брки|1 Стјепан — за 
Брушија Радослав — за 
Будишип  Стеван — за 
БуквнК   Александар   —   за 
Буновиђ Милаи — за 
Ваљавец Стјепан — за 
Варда   Север   —  за 
BacHJbCBHli Стевап Др. — отсутан 
Величкови!!  Миладин — за 
BejbKOBiiii Вељко — за 
Видакови!!  Витомир — отсутан 
Видић Jeiua Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
Bojmiomili Јован В. — отсутан 
Вошњак  БогумИл  Др.  — за 
Byjiili Димитрије В. — отсутаи 
ByKniieBiili Boiiili Др. — за 
Гаврапчић Отои Др. — за 
raBpiuioBiiii Ото — за 
Гајтек  Карло — отсутан 
Главички  Божидар — за 
ГоСподнетић Фрањо — за 
Грајић Перо — за 
Грба  Миловап Др.  — за 
Грбић   Емилијаи  —  отсутаи 
rpl)nli  Васил> — за 
Грубаиови!! Милап — за 
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Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Давидовић  Витомир — за 
Даниловић   Живко   —  за 
Деметровић Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Днмитријевић  Мита — за 
Димнтријевић  Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Милан Ј. — за 
Довезенски Јован С. — за 
Додић Александар Така — за 
Дошен Мирко Др. — за 
Драговић Милош П. — отсутан 
Дрљача  Бранко  —  отсутан 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић  Јурај  — за 
Ђокић   Ристо  —  отсутан 
Ђорђевић   Владимир  — за 
Ђурић Михаило — отсутан 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановић   Милан  —  за 
Жнванчевић Михаило — за 
Живковић  Негосим Др. — за 
Живојиповић Душан  М. — за 
Захарић Чедомир — за 
Зељковић  Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекић—Ивковић   Мирко   Др.  —  отсутап 
Иванишевнћ Петар  — за 
Иванчевић Душан — отсутан 
Исаковић Миливоје Ђ. — за 
Исаковић  Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
ЈевремовиН Драгол>уб Др. —^ за 
јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић  Радоваи — за 
Јелић Милутим — за 
јеличн!! Божа С. — отсутаи 
Јеремић Живојии — за 
јеремић Тоде Др. — за 
Јовам Андрија — за 
Јовановић Алексаидар — за 
ЈоваиовиН  Ђока — за 
јоваиовпћ Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин — за 
КајмаковиН Омер — отсутаи 
Каламатијсвнћ Михаило Р. — за 
Каидић Јовиша К. — отсутаи 
Kainti  МИЛОШ — за 
KaliaHCKH Стеван — за 
Кешељеви)! Никола Др. — 38 
Клинц   Аптои   —  за 
Кнежсвп!) Jloupo — за 

1 Кнежевић Стјепо Др. — за 
КоваЧ  Анте Jb. — за 
Ковачевић Драгутин Карло — за 
Кожул. Марко Др. — 38 
KojMti Драгутин Др. — ;ia 
Коман Албип — за 
Kocnili Драгутин Др. — за - 
KOCTUII Милорад ј. Др. —   38 
Краљевић Драгаи Др. — за 
Крамер Албсрт Др. — 38 
Крафт Стеваи Др. -  за 

Крејчи Антон — за 
Крстановић Ристо — за 
Крстић Владимир — за 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — за 
Крстић  Симо  —  отсутан 
Кузмановић Лазар   К. — за 
Кујунџић Андрија К. — за 
Кујунџић   Богољуб   К.  — отсутан 
Кумануди Коста Др. — (пртетседава) 
Кунтарић Анте Др. — отсутан 
Куњашић  Јоахим — за 
Куртовић  Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазаревић Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревнћ Теодосије   К. — отсутан 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — за 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић  Иван Др. — за 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — за 
Макар  Дако  — за 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковић   Војислав Др.  отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Др. — отсутаи 
Марковић Милорад П. — отсутан 
Марковић Никола — за 
MapKOBHii  Петар  К. — за 
MacrpoBHli Анте Ф. — за 
Матица Павао — за 
МатиН Ђока  Н.  — отсутап 
MaucKOBnli  Матија — за 
Машић  Марко —  отсутам 
Метикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милети11 Вјекослав Др. — за 
Милетић Владислав — отсутаи 
Милошевић  Гавро — за 
МилошевиН Младен П. — за 
Мнлутииовић Милинко Р. — за 
Милутппови!!   Мплорад Ђ.   отсутаи 
Мисирлић  Јован  Т.  — за 
Митровић Јован Р. — за 
Михаиловић Илија П. — отсутап 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохори!!   Иваи  —  38 
Мравље Иван — за 
МулалиН Мустафа A. — 38 
Најдофер Мирко — отсутап 
Нсдсл.к()ви11 Урош П. — 38 
Никић Никола Др. — итсутан 
Никнћ Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутан 
Николил Бранко Др. — за 
Нинковић трипко — отсутан 
Нуи11 Петар Др. — за 
Њамцул РаНКО Др. — за 
Обрадовић Алекса .). — отсутан 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — хл 
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Палачек Иван Др. — за 
Парабућски Ђорђе — за 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — отсутан 
Перић Матеј Др. — за 
Перић Миливоје Ђ. — отсутан 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милан — за 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др.   — отсутан 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутин — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — отсутан 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — за 
Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић   Душан  —  отсутан 
Поповић јефтимије — за 
Поповић  Коста Др. — отсутан 
Поповић Милан В. — за 
Поповић Милан Др. — отсутан 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак Недељко — отсутан 
Прека Никола — отсутан 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — за 
Прша Симе Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — за 
Радовић Саво Др. — за 
Радоњић  Милан  — за 
Радоњић  Миљан  —  отсутан 
Рајић Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
Pane  Стане Др. — за 
Ресели  Отмар  — за 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савић Аранђел П. — за 
Савић  Сава  В. — за 
Савковић Илија — за 
Саито  Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
СекулиН Милан Др. — 38 
Сели11 Јоца М. — 33 
Селмановић Алија — за 
CHMHII Милорад — отсутаи 
Симовић Александар М. — за 
Смиљани!]  Тома  Др.  — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић  Никола — за 
Рпасовић   Вукашип  — отсутан 
Спахић Владо — за 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — за 
Сршкић Милан Др. — за 
Стажић Јосии — за 
Стајковић  Никола — за 
Станић Андра — за 
^'auniiiHli  Владимир Др. — за 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутии — за 
c'ieuaiioBnh Живојин Ар. — за 

Стевановић Милан — за 
Степанов Миливој — отсутан 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — за 
Стијић Милан Др. •— за 
Стојадиновић Милослав Др. — за 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић  Крста — за 
Суботић  Никола Др. — за 
Тадић Глигорије Др. — отсутан 
Теодоровић   Војислав — отсутан 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић  Јакоб  —  отсутан 
Тонић  Тодор  Р. — отсутан 
Топаловић Милан — за 
Торсмановић Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — отсутан 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра  К. — за 
Ћирић Ђорђе — за 
Ћирић Стеван — за 
Ћуковић Милан — за 
Узуновић Никола — за 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир   Виктор — за 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — за 
Хрибар Никола — за 
Христић  Бора — за 
ЦемовиН  Филип — за 
Церер Антон — за 
Цииушевић Методије — отсутан 
Чорбић  Бранко — за 
Чохаџић Хазим — за 
ШарковиН  Тихомир  — за 
Шега Фердо — за 
ШелмиН Драгић  М. — за 
Шећеров Славко Др. — отсутан 
Шибеник Станко Др. — отсутан 
Шиљеговић  Владимир — отсутан 
Шифтар  Стеван — отсутан 
Шнајдер Фрањо — за 
Шуменковић  Илија  Др.  — за 
Шурмин Ђуро Др. — отсутан 

Претседиик Др. Коста Кумаиуди: Изволите, 
господо, чути резултат гласаша. Гласало je свега 
243 народна посланика и сви су гласали за. Према 
томе објављујом да je овај закоиски предлог у начелу 
примљен. 

Прелазимо ua претрес у поједииостима. Пошто 
се нико од господе народних посланика није јавио 
sa реч, нриступићемо гласаљу. Гласаће се устајо- 
и.ем и седен.ем. Господа иародни посланици, који 
су м^отмвпојединих члаиова овога законског пред- 
лога, устаће, a који су ш седеће. 

Молим г. известиоца да изволи читати члан no 
члан. 
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Извеспшлаи, Драгутин В. Перко: прочита чл. 1 
Закона o изменама п допунама Закона o граннчној 
трупи no извештају одборском. (Вндп прилог да- 
нашњем састанку.) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има ли ко 
од господе народнпх посланика да je против ? (Нема 
HiiKO.) Пошто нико mije против, објављујем да je 
овај члан примљен. — Изволите чути чл. 2. 

Пзвестилаи, Драгутин В. Перко: прочита чл. 2 
no пзвештају одборском. — За овим je Народна 
скупштина, гласајућн седењем и устајанзем у смислу 
§ 67 Закопа o пословном реду, усвојила све чланове 
овогазаконскогпредлогаодчл. 2 до чл. 12 закључно. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Тиме je, 
господо, овај законски предлог пртшљен у поједи- 
ностима. Прелазпмо на коначно гласаље у целини. 
Гласа се за и против. Изволите чутп г. секретара. 

Секретар Милан Мравље прозива посланике да 
гласају и они су гласали овако: 

Аврамовић  Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић  Александар  — за 
Алексић   Коста  —  за 
Алиловић   Шаћир  — за 
Анђелнновић  Гргур  Будислав Др.  — за 
Анић Мића Др. — отсутан 
Антонијевић Душаи — за 
Антуновић  Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамовић  Јордан  — за 
Баљић Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Bapah  Бранко Др. — за 
Барле Јанко — отсутап 
Батииић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — за 
Богдаиови)! Исо — за 
Божић Милан — за 
Борисављсви!) Страхиња — sa 
Брки11 Стјепаи — за 
Брушија Радослав — за 
Будушии Стеваи — за 
Буквић Алексамдар — 38 
БуновиН Мнлаи — за 
Ваљавец Стјепаи — отсутап 
Варда Север — за 
Васиљевић Стовап Др. — отсутан 
Величковић I\\IIJI;I;UIII — за 
Вел.ковиН  Вељко — за 
Видаковић Витомир — отсутаи 
Видић  jcuia Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
Војиновић јован В. — отсутаи 
ВошњаК Богумил Др. — отсутап 
Вујић Димитрије в. — отсутан 
ByKni)c;Biili   Богић  Др. — 33 
Гавранчић Отон Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Глагички   Божидар  —  38 
Господнетић Фрањо      отсутан 
Грајић Перо - - за 
Грба Миловав Др. -   38 

отсутаи 

Мирко Др. — отсутан 
-  38 
отсутаи 

Грбић Емилијан — за 
Грђић Васиљ — за 
Грубановић Милан — за 
Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Давндовић Витомир — за 
Дашшовиђ Живко — отсутан 
Деметровић Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Дсбровић Милан С. — отсутан 
Добровол.ац  Милаи   ј.  —  отсутан 
Довезенски Јован С. — за 
Додић Александар Така — за 
Дошен   Мирко   Др.   —  за 
Драговић Милош П. — за 
Дрљача  Бранко — отсутан 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић  Риста — отсутан 
ЂорђевиН Владимир — за 
Ђурић   Михаило  —  отсутан 
ЕлеговиН Иво Др. — отсутан 
Живановнћ Милан — за 
Живанчсвић Михаило — за 
Живковић  Негосим Др. — за 
Живојиновић Душан М. — за 
Захарић  Чедомир — отсутан 
Зељковнћ   Бошко — 
Земљић  Јакоб — за 
Ивандекић—Ивковић 
Иванишеви!!  Петар - 
Иванчевић Душаи — 
Исаковпћ Миливоје Ђ. - - за 
Исаковић  Мито — за 
ЈанКОВић  Велизар Др. — за 
JeBpemoBiiii Драгољуб Др. — за 
Јевтић Животије — за 
Јђвтић Милутип — за 
Јевтић Мнлутии Ал. — за 
JCBTHII Михаило Р. — 38 
Јевтић Радовап — за 
Јелић Милутии — за 
Јеличић  Божа  Ц. — 38 
Јеремиђ Живојин — отсутан 
Јереми!) Тоде Др. — 38 
Јовап Андрија — за 
JonaiioBMli  Александар — 38 
jonanomili   Ђ0К8   —   38 
Јовановић Јова — за 
JOBH4IIII Добросав      sa 
Кадић Хусеин — отсутаи 
KaJMaKoitnli Омср — за 
Каламатијевић Михаило P — за 
Кандић Јовиша К. — за 
Kanili  Miuioiii  — отсутаи 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — за 
КЛИНЦ   AllTOII  —  38 
Кнежевић Ловро - - за 
Кнежевић Cijeno Др. -   38 
Ковач  Amo Љ. — за 
Ковачевић Драгутин Карло —  зз 
Кожул, Марко Др. — 38 
Kojuli Драгутин Др. — 38 
Коман Албин       зз 
KocTiili Драгут^н Др. — за 
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Костић Милорад J. Др. — за 
Краљевић Драган Др. — за 
Кралгер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — за 
Крејчи Антон — за 
Крстановнћ Ристо — за 
Крстић Владимир — за 
Крстић  Милутин — за 
Крстић   Михаило   В.  —  отсутан 
KpcTiili Симо — за 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунцић Андрија  К. — отсутан 
Кујунџић  Богољуб  К.  отсутан 
Кулшнуди Коста Др. — (прстседава) 
Кунтарић Анте Др. — отсутан 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Војко — отсутан 
Куртовић Шукрија — за 
•Пазаревић Милован — отсутан 
■Пазаревић Тодор Др. — за 
•Пазаревић  Теодосије   К.   отсутан 
•Пазаревић Филип С. Др. — за 
•ПеушиЈ!  Ђуро  Др. — отсутан 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — отсутап 
•Пончар  Станко — за 
•Пукић Живаи Др. — за . 
Макар Дако — за 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић  Стјепан  —  отсутан 
Маланчец Владо Др. — отсутан 
Маринковић Војислав Др. — отсутаи 
Марјан Ђуро — отсутан 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Др. — за 
^арковић Милорад — за 
Марковић  Никола — за 
MapKOBnii Пстар  К. — за 
Macrpomiii Анте Ф. — отсутаи 
Матица Павао — за 
Mariih Ђока Н. — отсутан 
MaucKomili Мачија — за 
Mamiili  Марко — отсутам 
ML'TIIKOIII Мнлап Др. — за 
Mnjiili Милан Ђ. — за 
MnJioTiili Вјекослав Др. — sa 
Милетић Владислав -- отсутан 
Милошевић Младен П. — за 
Милутиновић Милинко Р, — •"' 
Милутиновић МиЛорад Ђ. — отсутан 
Мисирлић  |ован Т.  — за 
Митровић 'jonau P. — отсутан 
Михаиловић Илија П. — отсутан 
Михајловић Светислав   - за 
Мохорић Ииаи — sa 
МравлЈе Милан — за 
Мулалић Иван — sa 
Мулалић Мустафа A. -  за 
Ч^јДорфер МирКО —  отсугаи 
Недељковић Урош П. — за 
Иикић Никола Др. — отсугаи 
"iiKiii, Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутан 
Николић  Вранко Др. --   отсутан 
[Јунковић  TpmiKo — отсутан 
"mili I krap Др. — за 

Њамцул Раико Др. — отсутам 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — за 
Палачек Иван Др. — за 
Палачек Иван Др. — отсутан 
Парабућски Ђорђе Др. — отсутан 
Парабућски Ђорђе — за 
Паранос Шпиро Ф. — отсутаи 
Пахерник Фрањс — за 
Патрногић Љуба — отсутан 
Перић Матеј Др. — за 
Перић Милнвоје Ђ. — за 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милап — за 
Петовар Лпвро — за 
Петрнчић Живко Др. — отсутан 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутин — отсутан 
Ппвко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — отсутаи 
Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић Душам — отсутан 
Поповић  Јефтимије — отсутан 
Поповић Коста Др. — отсутан 
Поповић Милан В. — отсутан 
Попопић  Милан  Др.  —  отсутап 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак  Недељко — отсутан 
Прека  Никола  — отсутан 
Прекоршек Иван — за 
Примцип Јово — за 
Прша Симе Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Раднвојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — за 
Радовић Саво Др. — за 
Радоњић Милан — за 
Радоњић Миљаи — за 
Pajiili Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
Pane Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савић Арапђел П. — за 
Савић Сава В. — отсутаи 
CanK'orjnii  Илија — отсутап 
Сапто Гаиро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милан Др. — за 
Селић Јпца М. — отсутаи 
Селмаиовић   Алија  —  за 
Симић Милорад — отсутан 
CHMOHOHHII Алексапдар М. — отсутап 
Смил.амић Тома Др. — за 
COKHII Милоје М. — за 
СоколовиН Никола — за 
Спасовић  Вукашии — отсутан 
Сиахић Владо — отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — sa 
CpiiiKHh Милап Др. — за 
Ста>ки|1 Јосип — за 
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Стајковић Никола — отсутан 
Станић Андра — Јотсутан 
Станишић Владимир Др. — отсутан 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин — за 
Стевановић   Живојин   Ар.   —   отсутан 
Стевановић Милан — отсутап 
Степанов Миливој — отсутаи 
Степаиовић Милан Р. — отсутан 
Стефановић Игњат— за 
Стијић Милан Др. — за 
Стојадиновић Милослав Др. — отсутан 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовнћ Крста — отсутан 
Суботић Никола Др. — отсутан 
Тадић Глнгорије Др. — отсутан 
Теодоровнћ Војислав — за 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић Јакоб — стсутаи 
Тонић Тодор Р. — отсутан 
Топаловић Милан — за 
Торомановић Хасан — за 
Трбић Василије   — за 
Трбојевнћ Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — отсутаи 
Тркул.а Стаико — за 
ТрпковиН Ставра К. — за 
Ћирић Ђорђе — за 
Ћирић Стеван — за 
ЋуковиН Милаи — за 
Узуновић Никола — отсутан 
Урек Иван -- за 
УрошевиН Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фидаичепи!! Тома Др. — отсутан 
Физир Виктор — за 
ФотириН Арса — за 
Хајдињак Аптоп — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — отсутан 
Хођера Светислав В. — за 
Хрибар Никола — отсутан 
Христић Бора — за 
UeMomili Филип — за 
Це|-ер AiiTon — за 
ЦипУшевић Методије — за 
Mopšiih Браико — отсутан 
Чохаџић Хазпм — за 
Шарковић Тихомир — за 
lllera Фердо — 38 
UltviMiili Драгић fA, — за 
Шећеров Сланко Др. — отсутан 
Шибеник Станко Др. — отсутаи 
Шиљеговић Владимир — отсутан 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар Фрањо — за 
Шуменковић Илнја Др. — Bfl 
[Лурмин Ђуро Др. — ОТСуЈГаН 

И/итсОиик Др. КООФВ l.'VMilHV.Ui: [Мвмшв 
чути ревуатат гдаоања. Глаомво je 210 вароЈџваж m 
одашша и ови су гдамло вв oaaj ввмоаом орвдлоп 
lla ocimnv 'i.i. (i'i Уотава "Hiij ваконош првдиог 
i'iul.r vnvlicii Ссилту Вв д.мл.и 1>;1Д. Длиашм.и ДВвШШ 
ред je тиие вавршвн в ва в&^вдку окуишшшож^ oeR1, 

ввцу предлажеи onaj двеваш рвд; 
Тачка  i        Претрео  ввввшсаја Фтииитјиног 

одбора o предлогу закона o коваљу оребрног новца; 
Тачка   2 Иретрес   извештаја   Финанспјског 

одбора o предлогу закона o пзменама и допунама' 
закона   o   порезу   на   пословни   промет. 

ll])iiMa ли Народна скупштииа предложенн 
дневнп ред? (Прима.) Овај дневни ред je иримљен. 
Наредну седннцу заказујем за оутра, уторак, у 
4 часа no подне. Ако Иародна скупштина прпитаје, 
данашљи састанак закључујем.  (Пристаје.) 

Седница je закључена у 11,30 часова пре подне. 

Господину 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Београд 

У смислу § 72 и 74 закона o пссловном реду У 
Народној скупштини, част ми je замолити господина 
претседника Народне скупштине, да на идућој сед- 
ници саопшти ову интерпелацију и o томе обавести 
Господина Министра просвете: 

Госпддине Мшшстре, 
По § 22 тачци 1 и 4 Финаисијског закопа за ro- 

дину 1932/33 Мииистарски савет поовлаштен je, да 
na предлог Господина Министра просвете затвара 
извесан број гимпазија и реалних гимназија и да 
може свести известан број средњих иотпуиих школа 
на непотпуне и да наставпичко особље пензионише 
илп отпушта и то на укинутим гимназијама према 
буџетској могу111|()сти и потребама. 

Од 1 јула до 1 аугуста 1932' год. пензионисапи 
н отпуштени су били Професорм и директори, KOJU 
нису навршили пуно година службс, који су билм 
иајбољи педап зи са одличпим квалификацијама* 
заслужии за државу и једкнство народа, најболл 
научни, стручни и цационални радпици и то чак са 
фамилнјама, док иису бнли редуциранм они, KOJU 
немају квалифнкација, стручних испита, који иису 
трезвени и моралиог владања, иеваљаии п без поро- 
днца. Више пута смо Beli мародми ш елаиици у Ми' 
нистарству просвете у том и^едлогу ивтервенисали* 
нека се ове ђеправде поправе, a до данас се o томе 
mije ништа учинило. 

Гошођим Muniicmpe, 

Да ли вам je познато: 
i)  ДЗ   су  on m   поизиотааии   и   ОТПушТеШЈ   НВЈ" 

бол.и наставници у средњим школама) кој« нису "иле 

ии редуциране ни сввдвне на исиотиуш'? 
2) да се je редуцирало средње шмоле, које су 

имале добре зграде и арвко седвмстотина учеиика* 
које су обстојалс mlinu од сто годпиа, дакдс enc 3SKW 
ните услове за ОПСТОЈ, ДОК се mije редуцирало у i4H" 
стоници и у извесним крајевима наше државе н* 
једна школа, која нема законитол услова за обсто^ј 

3) да су у ДравскоЈЈ Савској и Приморској бан0' 
вини oii.ui редуцираип иајбол.и национални профе'' 
сори, који су познати кво практички кагодиии. "ј1 

којих би некоји MoiJiii cTiilin право на пензију ^1'1' 
за  једаи  Месец? 

4) ПОШТО су one редукције у смислу закона " 
утврђеним принципима не( правдане те проузрокују^ 
негодоиаи.е  u   КОЛббају   иеру  у   државни    ауторп11'1 
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и руше поверење у непристрасност државних власти, 
Вас Господине Министре питам, да ли сте вољни на- 
редити, да се напоменуте неправде исправе и да се 
добро квалификовани наставници поврате на своје 
старије место. Тиме ћете, Господине Министре, удо- 
вољити и резолуцији, која je била сагласно прим- 
љена na последњем конгресу Професорског Удружења 
у Београду. 

Примите, Господине Министре и овом приликом 
уверење мог дубоког поштовања. 

У Београду, 6 аугуста,  1932 г. 

Прсф. Павлич Алојзиј 
народни   посланик 

Господине Munucrnpe, 

По прилици прије три мјесеца сазнали смо у 
Министарству шума, да je против бссанских гусје- 
ница спремљен прави авијонски рат, који he 3aryui- 
љивим и отрованим средствима наиокон ипак једаипут 
босанске шуме ослободити овог опасног и штетног 
наметљивца. 

Извјесни Ваши борбени стручњаци, сигурни у 
побједу, нису се противно свим уобичајеним ратним 
правилима ни устручавали разоткрити у детаље чак 
и сав свој ратни план, борбена средства и њихово 
дејство. Открили су нам тако, кад he бити главни 
напад авиопима итд., na кад су нам још ћриопћили 
и име лиферанта авионске мумиције, и њезино апсо- 
лутио дејство, ми смо босаиским шумама само за- 
желели, да одсад мирно спавају и да се зелене, a за 
сне he се остало већ побрииути наши опробани струч- 
њаци. 

Kao у свакој добро спремљеној војни, и у овој 
je напад точно no плаНу изведеи, na пас je тим више 
Зачудило, да из Мнпистарства шума као главног 
стаиа пападачке војске нема иикаквих, a камо ли 
каквих иоволјПих извјештаја. 

Спремни чутп, како je лако пакосни гусјеиички 
род, макои овог ВОЈМОГ иохода, уништеп, ми смо ме- 
1}ут11М иаједаппут 6д пеутралие штампе, сарајевске 
ВечерЊе ПОШТе, загрсбачког Југослонепског Лојда 
и београдске Политике сазпали, Да су iiaimi рато- 
бории с-гручи.аци у тој nojim хаметом потучени, 
босанске туме да су тужпо омустнле сухо грање, 
гусјеиице да се славодобитно и иобједнички no шу- 
мама размеКу, a да су папјмпии iiamii пометсми струч- 
Њаци, - како то обмчпо у даие ВОЈНОГ расапа бива, — 
мјесто иеирнјател.а, тешкнм смрдл.ивим и аагутл.м- 
чим ббМбћМа ИЗ аткта ial)aJin властге ci»)je редбве: 
овнове, овце и mat, Koje су сасвим закопито пасле 
и брстиле шуму. 

У свакој се слободној аемљи, na ткко и у namoj, 
:ta неуспели и пропаЛи во]ни поход тражи узрок и 
Кривац Због тога се сад читаиа војна ОД почетка до 
краја npetpeca, и на јаву изишли ужаспи и крупни 
ПримјерИ саботаже, корумптиине нздаје, И како се 
све one страШНС ратпе ствари ne ЗОву. 

За главни узрок потпуног оВог слома истрага 
|е досад означила певаљаиу муиицију, која je била 
Ррије какав пудвр, него смртоносно оружје. углав- 
љено je надаље, да |е једна серибзна њеличка фирма 
понудила апсолутно смртоносвн и испробани мрах, 
али да je пеирпЈатељ својом одличиом обавјеиггајиом 

службом успио покварити њемачку лиферацију и 
удесити, да се сва муниција набави код Биљане A. Д. 
у Београду, од које ra глава неће заболети. 

Кад би се само, Господине Министре, радило o 
стручној и патриотској репутацији Ваших стручњака 
у Министарству шума, могла би се ова интерпелација 
у овом тону наставити и довршити. Али се ту радИ 
и o Дин. 6,000.000 упропаштеног народног новца, 
за који досада нитко није узет на какви одговор, 
a на одговор мора бити узет. 

Тражимо с тога, да нам у Народној скупштини 
на ову интерпелацију изволите одговорити: 

1) Да ли je истина, да je једна одлична њемачка 
фирма понудила Министарству шума прашак за та- 
мањење шумских гусјеница, a да ли je исто тако 
истина, да je тај њемачки прашак на проби показао 
90% морталитета, те да ни са глатке стаклене плоче, 
нагнуте и под кутом од 60 ступ. није спадао, него je 
на њој остао и тако омогућио, да се гусјенице сасвим 
сигурно тамане? 

2) Да ли"Вам je надаље, Господине Мннистре, 
познато, да тај прашак за тамањење гусјеница није 
набављен од ове њемачке фирме, него од „Биљане" 
A. Д. у Београду, макар да на проби није показао 
Биљанин  прашак никакве резултате? 

3) Да ли Вам je исто тако познато, да je у овај 
Биљанин прашак мјесто гусеница у босанским шу- 
мама потаманио сву дивљач, овце, и козе, које су 
се случајно затекле тако, да je осим уништене див- 
љачи и сиромашном босанском сељаку нанео велику 
иемакнадиву штету? 

4) Да ли je, Господине Министре, напокон истина, 
да ова пропала војна државу и народ стоји Дин. 
6,000.000 и то Дин 3,000.000 за неваљани Биљанин 
прашак, a Дин. 3,000.000 за авионе, a да ли je исто 
тако истина, да je у овој лиферацији осим Ваших 
опробаних стручњака кумовао још и један стари и 
искусни ратник у овом стварима? 

5) Кад Вам je напокои, Господине Министре, 
све ово познато молим Вас, да нам одговорите, што 
сте све досад подузели, да би сви кривци пропасти 
државне и народпе имовине билн углављени и екзем- 
пларно кажњепи, јер се већ no пароду ona дивна 
Македонска пјесма сад овако ијева: „Биљана шуме, 
a не платпо  бељаше " 

У Београду, дана l августа 1932 r. 

Д-р Ивап П. Лоичаревић, с. р. 
Д-р Фрањо Грубор, с. р. 
Стјепан Ваљаоец, с. р. 
Ловро Кножевић, с. р. 
Д-р Ликола Пикпћ, с. р. 

Господпне   председнпче, 

Закони као иравила уређења извјесних дру 
гих ()Д11( шаја или су само формална декларација њи- 
ховог nocTojeher мириог стања, и формалиа декла- 
рација народне свијеСти, или су резултат борбе и 
побједе  извјеспих  одношаја  и  њихових    схваћања. 

Одувијек су били најбољи они закони, који су 
само формалиа декларација народне свијести. Ту 
нема ни борбе ни побједе. Сватко у друштву ову 
легализацију прима као ириродну иослједицу свога 
схваћања, 
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Мање су добри и згодни међу љима они, који су 
резултат борбе и побједе, јер иаа себе остављају 
завађеие побјеђене и побједитеље. Најгори су пак 
они, који случајно претстављају атак на живу на- 
родну свијест и његово схваћање. 

Такав један рђав законски прошгс јест § 29 За- 
кона o називу и подјели Краљевине од З-Х-1929 
који одређује, да се од тог дана могу уопће нстицати 
и  носити само државне заставе    и  никакве друге. 

Не обзирући се на чињеницу, да оваква законска 
одредба нема баш никакове везе са законом o назииу 
и подјели земље, да je у њему без икакве органске 
цјелине и потребе, одмах смо били начисту, да je 
забрана истицчња и ношења народиих застава нај- 
несретнији акт народне унификације. Док он и онако 
само привидно одстрањује формално разлоге народне 
подвојености, дотле у суштини сама МИсао иародног 
јединства има због њега внше штете rfero користн 

Зле су се слутње обнстипиле. Закин тај немају11И 
подршке у народном расположењу иримљен je као 
непријатељски атак на његову свијсст и осјеђај. 
Како га државне властн строго проводе, сматраме 
су и one мепријатељскнм и неМароднима. Свуда и 
свагђе се сукобљује жива иародпа свијест и врео 
ocjehajc мртвим словом сувнппк!!  и ирског закона. 

Потлачени народни осјећај има дејство комлри- 
мираног распрсљнвог плина. Његова експлозија без 
икаквог обзира руши и обара закои. Разгријапа иа- 
родна љубав изнад закона no светим црквама, а^ле- 
иим врхунцима, ВИТКИМ јаблаппма п иирисцИМ је- 
лама рааапиње своје иародие заставе. l'aaamm.e их 
и na шртне електричне жпце, и нитко их ne може 
скинути, 

Да се уздржи закоп, који и онако нема иикакве 
саикције, збивају се салшвиљни и опасни ексцеси. 
Прекреће се народна застава у државпу, и иарод 
силом тјера, да je такву НОСИ. Гдје ne може власт 
народпу заставу досећи, сбара je хитцима аушка. 
Колико се прсстуштци овог закома нечовечније 
бију, толико се више вмди и осјећа, колико je рђаво 
и неразумну слободу без пужде отимати. Жалосна 
ова заштита закона нде много пута и тако далеко, 
да се противно закону забрањују и друштиепе значке, 
који na себи пмају пародпу тробојку, м^кар да te 
забрана закона тиче само застава, које се иију. У 
наметнутој onoj непотребној борби права je срећа 
и свима једина утјеха: Чуиајуји! своје свете народие 
заставе, нигђе се народ HHje отрешио o државнрјј 

Како je дакле овај оиражени законски процис 
сваким даиом све na иећу штету п Срамоту народном 
јединству и државној заједници, и како нема никак- 
ВОГ изгледа, да бп му се nam карод икад аокорио 
тражимо, да нам у Народној скупштини изволите 
одгрворити: 

i) Да ли Вам Je познато, да uaui народ упркос 
одредбе ii 2У Закона o називу и подЈели Краљевине 
свагдје устрајно истиче и m си cfloje драге народне 
заставе, да се због тога стварају сукоби с органима 
n.iaeTii, који никако  ne служе државном угледу? 

2) Како овај законски проаис нема никакве 
казнене санкције, да ли Вам je поз^ато, да органи 
државне властишсоде да им je слободно Измислити и 
датисанкције, којионихоће.Дасу тако за санкције 
umile пута измишљене a садистичке казне: чупање 
коее и бркова у жена и људи, како ее то уз друго 
немилосрдно  злостављање  у  Заорешићу  ДОГОДИЛО? 

3) Кад Вам je сад то све познато, да ли сте, i'O- 
сподиие претсједниче, вољин у иптересу мира и реда 
у земљи одмах донети хитаи законски предлог, који 
ставља ван снаге § 29 Закона o називу n подјели 
Краљевине, a којп hc доиустити, да се одсад нашс 
пародпе заставе  слободно  вију  и  весело лепршају. 

У Београду, дана 24 липња 1932 год. 

Д-р Иво Лончаревнћ, с, р. 
Д-р Фрањо Грубер, с. р. 
Ловро Киежсвић, с. р. 
Д-р lluico.ia ilin.iili. с. p. 
Стјопан Ваљавец, с. p. 

Господиие Мшшстрс, 

Сваки дан примамо из свих крајева наше државе, 
нарочито us Дравске и Савске бановине добро моти- 
висане жалбе да државна надлежва ne врше нсплату 
својпх обавеза тачпо no уговорнма и законским про- 
ппсима. Ko код nac ne зна, да дугује Мпппстарство 
војске и морпарпце лиферантима одела, прехране 
n огрева већ 100 миЛиона Динара и да су дошли не- 
који због лиферација које нису биле исплаћене, под 
стечај ?   ■ 

Ko код nac незна, да je Мипистарство саобраћаја, 
ако прем има своје приходе и расходе, дугује лифе- 
раптпма угљена преко 300 нилиона динара и то лр- 
жавппм (Јудницима преко 150 милиона, Трбоашанском 
угљенокопном друштву преко 80 милиђна, приват- 
niiM  рудпицпма  преко 70 мплпопа ДИИ. 

Ko код nac незна.да се код nac још увек уважа 
без napune енглески утљен у Далмацију за Београд 
и Банат и шљески угЉеН, mro ene je na штету наШвГ 
угљенокопне индустрије и трговинске билаксе. 

Нема код нас пикога, ко ne би знао, да je због 
повећања линеарних саобраћајних возарина n:i го- 
дине 1929 n због ч lana 20 Правилника o утрошку 
канцеларијског и друг^г материјала, (Службене но- 
вине од 2(i маја 1932) омањена продукција угљена У 
Дравској бановини за 440 хиљада тона годишње или 
од задњих година l()", читаве продукције, што значи 
умањклај од9о милиона динара, mro све проузрокујв! 
да je дошло до несносне привредне n социјалне кризе 
у рударским ревирима Дравске банорине, где "% 

има na хпл.аде незапослених и проузрокује кризу 
na  попчапом тргу. 

Рударп n чппопппцп no државним рудиицим8 

примили су месечну плату за иесец мај тек 20 jyJia 

o. г., државним чиновницима се не врши исплатВ 
прппадлежпостп   прВОГ   у   месецу,   пеизионерима   сс 
je na подручју Дравске финансијске дирекције испла" 
тило пензије за месец јули тек прследњих дана »e* 
сеца јула. Hume пута с.мо nmepitenncani КОД ПОЈе- 
диних министарстава за onaj предмет, али до данас 
увек узалуд. 

Сматрајући да je обустава исплата об^веза " 
аакашп.еп.и   IKIIлате   пепзпјскпх   принадлеЖНОСТИ  ОД 
стране државних власти од штетних пос 1едица |1{| 

државу n пЈкшу југословенске политике, тражимО| 
да нам у Народној скупштини каволите одмах orf"1 

говорити: 
I) када плмерапа Министарство финансија oteo* 

рити кредпт за лиферације министарства војске " 
морнарице те тако завршити подмирење свих обавеза 
из ранијих годинв? 
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2) зашто Министарство саобраћаја не уравнотежи 
свој буџет према приходпма и расходима и не исплати 
правовремено лиферације државним рудницима и 
Трбовљансксм угљенокопном друштву? 

3) зашто Финансијске дирекције не примају још 
пред првог сваког месеца потребни кредит за исплату 
државних службеника. и пензионера, што све про- 
узрокује непотребне критике и неповерење у државну 
власт. 

8 аугуста,  1932 год. 
у Београду 

Проф. Павлич Алојзиј 
народни посланик 

Господину 

Илији Шуменковићу, министру правде 
Београд 

Господипс Министре, 

Ha скупштинској ссдиици б овог месеца саоп- 
штепе су интерпелације o крвопролићу и убиствима 
У Омишу и Прику пригодом еухаристичког конгреса 
дана 29 липња ове године, те интерпелације o утвр- 
1)еним злоупотребама виикџвачког градског начелника 
Д-р Паје Шумановца И подмачелника д-р Мате Но- 
восела. 

Обе ове иптерислације биле су у Београдским 
иовипама забрањене, док je загребачки дисвник 
„Јутарњи Лист" који их je ипак усудио обелодаиити, 
био no паредби државног тужиоца у Загребу пли- 
јењеи и no загребачким улицама полицијом патери- 
naii п конфискован. 

Овакав реакциопарии пгступак Ваших државних 
тужилаца иоказује, да овај режим ne смнје предати 
оцјеип п контрОЛИ јавиости ни рад иародиих посла- 
ника, a камолп политички рад осталих политичких 
ЛИца, то претстаиља капитис деминуцнју парламеп- 
TapiKir животд. Сматрајући да овај поступак власти 
уништава јавност Народне скутптипе, и претвара 
je у тајпу конвент плади покорних лица тражимо, 
да иам у смпслу скупицинског пословника изиолите 
одговорити na ову интерпелацију: 

1) да ЛИ Вам je познато, да je јучер извршен 
атак na јавну реч  у земљи  забрашш  објелодањи- 

вања наших интерпелација у београдским новинама 
и конфисковањем и прогоном угледног загребачког 
дпевника „Јутарњег Листа" због публиковања на- 
ших интерпелација на седници Народне скупштине? 

2) AKO Вам je то познато, да оправдате овај 'рад 
Ваших државних тужисца, који су се попели над 
Народну скупштину и што мислите подузети, да се 
земљи отета слсбода јавној речи поврати. 

У Београду 8 аугуста 1932 г, 

Др. Никола Никић, с   n. 
Др.   Hitan   Лончаревић,   с.   р. 
Др. Фрања Грубер, с.   р. 
Ловро Кнсжевић, с.  р. 
Стјепап Ваљавец, с. р. 

КОНСТИТУИСАЊЕ  ОДБОРА 
Одбор за проучавање законског предлога o из- 

менама и допунама Заксна o лекарима специјали- 
стима за болести уста и зуза и o зубним техничарима, 
извештава, да се конституисао 6 августа тек. године и 
изабрао за претседника Г. Д-р Богдана Видовића, 
за потпретседника r. Д-р Светислава Михајловића и 
за секретара г. Д-р Лавослава Ханжека. 

Одбор за проучавање законског предлога o из 
мепама и допунама закона o граничној трупи, изве- 
штава да се конституисао 6 августа тек. године и 
n:; opao за претседпика г. Апдру Кујупџића, за пот- 
ПЈ.етседпика г. Miuiana ЋуковиКа и за секретара г. 
Витомира Давидовића. 

Одбор за проучавање закопског предлога o уво- 
ђењу у живот Предлога закона o ковању сребрног 
утца, Закопа o измемама и допунама у Закону o 
државној трошарипи и Закона o измепама и допупама 
у Закону o порезу na пословпи промет, извештава 
да се копституисао 6 августа текуће године и иза- 
брао за претседпика г. Милутипа Стапојевића, за 
потпретседпика г. Д-р Будислава Гргур Анђелино- 
виНа и за секретара г. Николу Соколовића. 

Одбор за проучавање законског Предлога 0 про- 
токолу 0 туристичком ca()6patiajy ca Чехосливачком 
Републиком, извештава да се копституисао 6 авгу- 
ста тек. године и изабрао за претседпика г. д-р Не- 
дељка Праљака, за потпретседпика г, Душана Живо- 
Јиновића и за секретара г. Д-р Анту Кунтари^а. 

ГОСПОДИНУ ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Господину Др. Кости Куманудиу 

Београд. 
Госпрдине иретседиичс, 

Ha основу § 61 Закоиа o пословном реду у Народној скупштини, част ми je до- 
ставити Вам у прилогу предлог Закона o измепи и допуни Закона o заштити земљорад- 
ника и o стављању на спагу поједииих прописа закона o извршењу и обезбеђењу, с молбом 
Да га изволите ставити на дневни ред. 

Изволитс, Господине претседпиче, примити уверење o моме нарочитом поштоваљу. 

6 августа 1932 године Београд. пародни послаиик, 
ИВАН УРЕК с. р. 



54 L РЕДОВПИ CACTAHAK — 8 АВГУСТА 1932 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА 0 ЗАШТИТИ ЗЕМЉОРАДНИКА И 0 СТАВЉАЊУ 
HA СНАГУ ПОЈЕДИНИХ   ПРОПИСА ЗАКОНА O ИЗВРШЕЊУ   И   ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

§   l 

У тачци 2 § 8 Закрна o заштити земљорадника и 
o стављању на снагу поједшшх прописа закона o 
извршешу и обезбеђељу изостављају се речи: ,.и 
њиховпх штедионица, задружних органпзација које 
су основане н раде no постојећпм закошша o за- 
другама". 

§   2 

Овај закон ступа у живот кад га Краљ потпише 
a добпва обавезну снагу кад се обнародује у Служ- 
беним Новииама. 

Предлагачи п другови: 

Пвач Урсв, Пиан Прркоршск, Милан Мравље, Аитон 
1*линц, Антоп Церер, др. Ралс, Алојзиј Дрмељ, Јакоб 
Земљић, Карл ГаЈшек, Др. 5Киван М. Лукић, иннх. 
Оахерннв, Др. Богдан Видовић, Др. СтјЧчшн Бачић, 
Никола Хрнбар. Свст. Хођсра, MII.I:III Жнвановић. 
Антои Хајд11Н.ак, Стаико Лончар. Стј. Шифтар, Мн- 

лош Драговнћ, Др. Љ. Ппвко, Макар Дако, К^ста 
Алексић, Василијс Трбић, Ђулага Дервишић, В. 
Шиљсговић, Ж. Даннловић, Раото Пустослешшск, 
Др. Ауер Људевит, Проф. Антуновнћ, Ж. Јсвтцћ, 
A. Јовановић, Стамеико Стошић, Бранко Дрљачл, 
Др. Illinic Прша, Др. Којнћ, Миливојс Ђ. Псрић- 
Др. Танко П)амцул, Др. Анђ^линовић, Добровол.ац. 
Ловро Пстовар, Јозо Батипић, II. Михајлоиић. Мн- 
лутин Станојевић, Др. Милан Метикот, Гисто Ђо' 
Kuli, Поровић, Божа Јеличић, Др. Богић Вукићевић, 
Димптрнјс Бсшировић, Младеп Мнлошсвнћ, Душан 
AiiToinijcBiih, M. Петровић, Ђорђс Tuipuh, Ст«ч1аНО- 
вић Жив., Добр, Јовичић, М. Јслић, Др. Стовач Ва- 
сиљовић, Милан Стовановић, Мил. Ћ. Милутиповић, 
Трпковић, 31. Радоиић, Др. Ф. Лазаровнћ, Рад. БрУ" 
шнја. Филнд Цсмовмћ, М. Добровић, BHVK. ФорД0 

niH'a. Јоспп r.ciiMi. Др. Светнслав Пошжић. ДрагУ' 
тнн В. Псрко, Мацековић, Фнзир, П. Иванип1еВ№) 
Шлиндлор, Др. Мплан Стијнћ, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Предлога закона o измени закона o заштити земљорадника и o стављању на снагу  по- 

јединих прописа закона o извршењу и обезбеђењу. 
Закон o заштити земљорадшша иоштедно je 

гамоуправве и задружне штедгшннце (§ S тач. 2). 
Међутим иоказало се je да баш те штедчонице (на- 
рочито у Дравској баиовиии a н у некнм дру^им 
нрајошша, где je сав ((м.ачни дуг кд^цђнтрисан у 
п.има)   исмп.пирдпо   Ti,])iijy   сељака   na    плаЈиш.е   n 

продају пмаља, тако да сељаку прети   опасност да 
погтапе   Пескућник. 

Због напред изложеног указала се хитил потреба 
iiOMoliii сељнку u ;taiimiTiiTH га од тих штедВОВВДО п 
то je теидеиција овога предлога 0 ВВмени вакОНв " 
aauiTiiTii  земљорадиика. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha основу § 51 Закона o пословном рсду у Народиој скупштиии част ми je поД' 
нети Народпој скупштиии иа рсшсњс Предлог Закопа o измепи става првог члапа 2 З^- 
кона o добровољцима од 31 августа 1928 одиие са измемама и дупунама од 18 ссптембра 
1930 године. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
ИЗМЕНУ ЧЛАНА 2 ЗАКОНА 0 ДОБРОВОЉЦИМА. 

he се иодиетп jom иајдал.с до 31  дбцембра  \W1 г0' 
дииг вакључно. Све ове иолбе ке аодлеже надл^ 
ТВКОв". 

M.ian  2. 

Onaj   закои   стуиа   у   ЖИВ(ЈТ   кад   pa   КраЉ   ]l"'\ 
immc,  a ouaucmiv  cnarv  допијс  КВД Св 66нар'<ЈЈЈУЈв ' 
.('..јуачГкчтм   и^пппама ". 

'l.iaii   1. 
Стаи ii])Hii члаиа 2 Закоиа  o доиЈхтол.цпма  <>д 

31 августа I!I28 годииеса пзмсиама и допупама од 18 
(•(ЧггсмПра   1930  године мел.а 06  И ГДаОИ: 

„Реше&а no овтањима o ii]tii;!iiaii.y доврбвољћч- 
н-их сиојстаиа, дпиогп Mimin тацгтпо bđjcite И MĆpHa- 
|imi,i' п o томг иидајс ;!Haim4iia yMi'|i(4i,a. Оиа упсрси.а 
иадаиаЈи' гс no молпама, које су  neli  иодиоте u које 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
С.тап upnu члама 2 ВакОНВ i> ДОбрОВОЈиЏШв Mt'ii.a 

Св  OBii.M  предлигом  гамо  у  толико  што (•(»  у   MITTO 

од 6 квоеЦв од дана обнародов^Ј- 
(i иеовш од 24  свптвмбта   l -' 

I[])i',4lilll)i'll()l' ]тка  ..л -. :,.,., ч..  wM м ,   ,.  ,, 

овога Закома т.ј. u иеовцв од 2'i  септвмбта 
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годиие, оставља овом изменом рок до краја 1932 
годиие за подношеше молби радп добијања добро- 
вољачких увереи>а. 

Ова je измена потребна радн правичности, јер 
У Законом предвиђеном првобитиом року од 6 ме- 
Овцн иијс било могуће многим добровољцима да дођу 

до сазнања ових законокпх одредаба и овога рока, 
нарочнто оним добровољцима који су се у том вре- 
мену налази ван земље. 
22 јуна 1932 годиие 

у Београду 

Мих. М. Жнваччевић 
Станко Лончар 
CitcT. Хођсра 
Добр.Јовичић 
МилојеМ. Сокић 
Рад, И.Брушија 
Јорд. БабамовАћ 
Б.Кујупџнћ 
Мирко Пл. Урошовић 
Јовап Аранђеловић 
Ih ис. Јовап Мисирл11ћ 
Др.ВладЛтанишић 
Др.Мил.Метикош 
Пиж. Всљко Всљковпћ, 
11. Иохорић 
■/Кпв.Јсвтнћ 
Ми.кОи.Јевтнћ 
JI. II. Марковић 
Милаи Ћуковић 
Милош II. ДраговиЈ! 
Ловро Петовар 
Ваонлнје Трбнћ 

м редлагач 
Лндра K. Вујунцнћ 
IVp. Стрезовић 
Јовап Č. Довезоиски 
Apceiuijo Фотирцћ 
Др. Сава Радовић 
Ф. Ј. Цемовић 
Др. Светислав Половнћ 
Др. Људсвит Пивко 
Др. 11 iii.o,i;i Кешрљевић 
Миливој €т»ч1анов 
Др. Ф. Дазаревић 
Boj. Куртовић 
Милутии Јелнћ 
Др. Милослав Стојадндовић 
Мита Дм vi ni |MI jcini I. 
Коста Алекснћ 
Д,р. Тома Смиљанић 
Др. ОстојићЂура 
Јоца 31. Солић 
Пгњат Б. Стефавивоћ 
Др. Стјепа i Бачић 
Др. IIiiBKoB. Људевит 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Др. Мирко Дошсн 
Ђорђр liп|iмli 
A. Церор 
ГаЈЈиск Карло 
Koian Албнп 
Mи,IMn Мрављс 
Хајдињак Антон 
A. Крејчи 
Вјскослав Шпиндлср 
,!р.Ауор Л)удовит 
.1. јВшшо 
Ulnupo Ф. Иараиос 
I'IICTO Ђокић 
Ђ. Парабућски 
Др. Живаи M. Лукнћ 
Пвач Радић 
A. Аксентијевнћ 
Брачко Ј. Чорбић 
IIm,o,i;i Марковић 
VK'miKo Даниловић 
Гавро Милошевић 

ОДЛАГАЊУ И ОПРОШТАЈУ НОВЧАНИХ   КАЗНИ   TE НАПЛАТИ   ОДШТЕТА ПО 
ШУМСКИМ кривицама почињеним у приватним шумама и шумама 

ЗЕМЉИШНИХ ЗАЈЕДНИЦА,  КОЈИ ГЛАСИ: 

§  i- 
Од дана ступаља на <-iiary овог вакона^ вд sa 

Itte ГОДИНв, одла/иу а\ ininpmcji.a ИЈхгсуда na каапг 
iiiiH'ianr ц .iiuiiiMi.a слободс no сипма тумслпм кри- 
»ицама, арестуПШИ и iHTViimia, [ф^ра^евим no 
Јада iiavKcliiiM тумским аакоппма, iia]ic4ciiiix код 
Умраттх n оуДОВД« ВЛаОТИ, a КОЈв Оу почпн.снс у 
Шумама   прИВатНИМ И шумама зем.Ч.тмипх  аајсдиица 
У времену до 15 маја 1932 годинв. 

OiinV'licmiM ИШрШа ДОСуђвНв ОШТе*в( M uapninim 
П>ошкова п "upiiimi (TiioiiiKdnn иввршеаа) мвгу осу<| 
^'im naii.iaTUTU мадиииама, ТвКО PA I'1' г|' Bft сиакпх 
^рИДвОвТ   ДИН&ра   урачунати   јвДаН   ДаН   иадиипс 

OiiiTcl.ciiu лица, дужиа су да <■•■ na "»"J ";1'1т| 

'I'-UI.I.ITC аа својс одштетОЈ Тв париимис u iianjiimic 
TpoiiiKonc iia,|i.ariiiijc у року ОД ДВв ГОДвЦе ОД Дана 
'Туиаи.а na inai'.V ОВОД аакона. IJaKon памака овог 
1'пка,   аастарсиа   нм   ираио   na  сваку   пакиаду. 

OiiiTcl.ciiaiiiua, ivdja. VKC ic. да će na ирДОЖвШ! пачпп 
;i;l СВОЈу (пптсту тс парппчпс паиртпс Т] tKOBC naii.ia 
*в,дуншасудаооу1)внов£.ди«у ову рвоју нммру оаоп- 
пкге на три даиа радијвк авго mro тми*. да iipotyljoiio 
••чцс наступн рад, a ваЈИвв Bi пастуи рада ае могу 
0*авити у  време неодгодивш аољок)и пвмшова, м 
У   СЛучају   паиапрсдппх   ПОрОДИЧНВД   И   .тичиих   прп 
ОИка осуђеног лвда као што су тсшка болест, mi])o- 

\ул\, смрт, те за случај призиатпх држашшх и црк- 
вених празиика, ит.д. 

Осуђена лица могу пбслати на рад и замјеника, 
icdjii je вјбшт im.i.ch-d n шумарско господардшш по- 
словшоа, a имају се употрвбити ве рад прввнстввћв 
v шумв гдв ji; штета почин>вна, a ватим у иољско и 
тумарско господарским пословима којмма су впчии. 

За олучај опора звсталог ш овог нараграфа, 
Јмчпана ii]i(V(Mi"r^6('(ii|niannn() уиранпа власт прве 
молбе то може криву страну осудити на платож глобе 
од пет cTu дпиара пли na казну затвора од десот 
дапа. 

За случсај да оеуђвШ) лицс премшк; прнјс иа- 
мака рока од дво године од дана стуиања на снагу 
овог закона, јмч nnn закоиитп иаследници, у колико 
их буде теретнла ropjn.a обавеза њпховог предннка 
могу со али ne морају у погледу наплате одштете те 
парпичинх n панршпих трошнова, послужити бла- 
годати из овог па^аграфа, тв им етоји na нољу, да 
one подмпјк' у nminoM ииицу n TO у paimjc ДОбуђ«! 
miM   naiKiciiMa. 

Ово се одпоги n na пресуде и рошеи.а, која lie 
Св napoliii no iKTiiM дсшма. 

Ввћ yii.iali(4i(' поичаие казие, иакиадс niTi^ia, Г)В 
парвични и иавриши тр^шкови, ne враћају се. 
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s^   2. 
У параграфу један наведеце казие опраштају се, 

a дооуђене одштете те парнпчни трошкови n извршви 
трошкови могу се наплатнти радом, само у том 
случају, ако крпвац у року од једне године no сту- 
naii>y на снагу овог закопа, не учвнв нову шумску 
кривицу, преступ, иступ, кажшиву било no Закопу 
o шумама, било no крпвпчном закопу. 

§   ■'■ 
Одредбе §§ 1 n 2 ne односе се na ona лпца, која 

су  учиннла   крпвпцу   у   вршељу  експлоатацпје  no 

уговорпом одпосу v папрод 0311аче1[пм шумама n на 
кравице no §§ 142, 143., 144, 146, 147, 148 n 149 
Закопа o шумама од 21 децембра 1929 год., одиошо 
na исте криппце no рапијим закошша. 

У §1 предвпђепо§ 4 одлагаи.е ne урачупаиа св У 
рокове предвпђепе за застареаост однбсннх 1ч])11В11ца. 

§   •'■ 

Овај Закоп ступа на снагу каД га Краљ потппше, 
8 и^авезпу еплу доопја дапом оопародоваља у „Служ- 
бешш Новпнама". 

Господине Министре, 

Част ми je у прилогу под -Д доставити Вам Предлог Закона o измени Закона o 
установљењу среских и окружних судова на подручју апелационог суда у Београду и 
Скопљу од 12 новембра 1930 године, који су поднели Народној Скупштини народни по- 
сланици г.г. Милан Стевановић и другови, — с молбом na знање. 

Изволите примити, Господине Министре, и овом приликом уверење o мом особитом 
поштовању. 

Претседник 
Народне скупштине, 

ДР. КОСТА КУМАНУДИ, с. р. 

ПРЕДЛОГ   ЗАКОНА 
ЗА 

ИЗМЕНУ ЗАКОНА 0  УСТАНОВЉЕЊУ СРЕСКИХ   И   ОКРУЖНИХ   СУДОВА   HA 
ПОДРУЧЈУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И СКОПЉУ ОД 26 НОВЕМБРА 

1930 ГОДИНЕ 
IX   грсгкпх   гудопа     Roje   r.iarn: 

30 За Упраими С.рсз брво-палавачки са овдв- 
штем у Јабуновцу; 

.11 За N пјшнпи Срез кључнп oei седшатвн у 
Кдадову: 

32 3a Управвв Срев крајиасно и неготински 
са содпштем у Неготину; 

33 За N'iipaimn Qpes порвчхи оа седиштвм у 
Дон>ем  .Mu.ioiionnv; 

Mu lan Огввановмћ 
Др. ('reitau HaciiJ.eiiiili 
V|iaiil)(>.i II. ('iiuiiti 
l>. Ц. .I<'.iii4iili 
Др. Itoiiili ItvKiilii-imli 
Itiicii.niji' II|mnli 
Др. IUHIOIIIIII 

Mn.ia i Мравм 
UoMiiM A.ioii i 
Ihni.iipi A.ioj;utj 
Ваад< niii.i.t roimii 
Ллоксаидај).!. Вуввић 
Дута i lina  HthVh 
У. Еедељвовнк 
Хасач ТоромаНОВИћ 

Првдпагачи, u 
Itviiini Дервншвћ 

UMI.IHII ЦеновЛ 
Ха.тм Чохаџи!« 
Mnioje M. (OKIIII 
Др. ('aiia l'a.ioimli 
A.ieK..I.(>6|ia,4(Hiiili 
Младеи Mii.uniicitiili 
ЈоВва ApaiilM'.miiiili 
ЂОМЛ M. lin|iIIli 
Mii.uiii Tomi.ioiiiili 
№Ш0Ш II ■ ДрагопиЈ! 
Ж. Данндоввђ 
'iltiiu. .leiii'iili 
>l. II. Иарковнл 
Др. Мнрвв Дошев 
AiiVe Коиач 

Да св иамвнв и да глаои: 
30 За N оравни Срсз брао ааданачкн   са   седи* 

штвм у 1абуковцу; 
31 За Упрашт (',]ic;i   км.учки  ca   седиштем  У 

Кладову; 
32 За Управна Gpea крајишкп са (чдтипм у 

('.ji.i.imv: 

32 За   N'ii))auiiii Ср08 ваготивоки   са седшитвм 
у Неготвну; 

33 Ва N npanim Сраа по^вчкв  оа   свдиштвм  У 
Доп.см Милановцу- 
12 IV-1932   г. 

Беолрад. 
ipoAuid пооланици: 
Др. Стамс Pane 
Др. Људеввк iiinii.o 
M. llcaKoimli 
MM.IVLIIM (''laiiojcimli 

Витомир Видаковнћ 
Mm. I*. Jeimili 

Ниаоввв Паваревнћ 
Добр!Јопичп! 

Миладиг Iti'.iiPiKoiiiili 
Отамевво Cionmii 
Ваада Нжоетнћ 
II. It. ('iaJKoimti 
M. (''i'fiiiiiioimti 
ДрапА llle.iMiili 
Душа i AnToaiip'iinli 
>l:i|M.o Maillllli Доор. .loitimili """ 

Др. Драгољуб Јевреховнћ™" Иотровшв 
, ,,,       , ' Др.ТомнС >iii.i.amili 
Гш-та 'L'toKiiti 

Vh'iiit. .1. ('Ti'iiavDiinli 

Лрачђсл Д. lliiK(),i,iiit>iiiili 
1)1.8. Iloimitiili 

.loiian C. Довеввновв 
A. Дс.диЈ. 

1ааов ToMiiii 
llriap >lapKi)iiiili 
ЈоЦВ M. (VJIIIII 
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Господине Претседниче, 
У прилогу част нам je доставити Вам, на основу § 51 Закона o пословном реду 

у Народној скупштини предлог закона o одлагању извршења и опроштају новчаннх казни 
те o наплати одштета no шумским кривицама почињеним у приватним шумама и шумама 
Земљишних заједница с молбом да у смислу чл. 63 и 64 Устава Краљевине Југославије 
изволите исти изнети на решење пред Народну скупштину, 

Уједно молим у смислу чл. 62 Закона o пословном реду у Народној скупштини, 
да се предложени законски предлог огласи за хитан. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и овом приликом уверење o нашем од- 
личном поштовању. 
2 априла 1932 год. 

Београд. 
Др. Пгп.ат М. To.iuli. Mn.iom И. Драгопнћ. Лито иојнновић,  Диинтрнјс   On.   Попонић.  Јоца   Cciiih. 

Aljiili, Др. Ннкола Кстсљрки!!, Порко B, Драг., M. Божа M. Јслнчнћ, Алоксапдар Аксчч.тијеввћ, Вранко 
Добропп!!. Др. .Мнлап (Tiiiiih. Др. IIIHMO Ирша, Душан Чорбпћ. Жники Даииловић, Јоничнћ, ^нлутни A. 
AiiToiiitjciuiK. Др. Вдвд. (татппнћ. Др. Мнрко До- Јснтпћ, Др. Тома Смиљанић, М. JI. Маркоиић. Џ.'. 
niču, Др. Матсј  llcpnti. lipa1 ко Aiipa>;oi(iili, Внктор Пстрокић.  Младсп  Милопцчтћ,  Трнпки  Hm коинћ. 
«I>ii;m|i. ;tp. Фсдор HiiKiih. Др. Милап Мпчшош, Др. Др.   Миловаи   1'рба,   СлЈепаи   Шнфтар,   Милоје   М. 
Avcp .l.v.K'iiiiT. HiiKo.ia ХЈтоа]). Др. Анте Кунтарнћ. Сокић,    Нван    Урск,     Мих.   Р.     Јефтић,    Расто 
Jnna\i  C.  Доис^спскп.  Апдрпја  .htnan,  Др.  Браико Пустослојшек, Влад. Ст. h'pi'Tiih, Влад. М. Ћорђ«- 
Вараћ, блстор ПогаЧник,   Мплииој   Степаг«*«.   Мн- Biih. VKHBOJHII J<>p(Mliil>.,(. Нваичсвић.Сгапко Тркул>а, 
хаило 'IVvpnli.  Г.   Милсмисин!!.  Др.  (тјепан  Ba4iit>. Алскгандар Ј. ]>yKBiiii. Др. Ilonomih. . laaapoiinh. X. 
Насилиј*' Tpoiili. Др. Драг, C. JcBpcMoBiili, Ainv Ko- ЈБ.   Harpnoriili.   Тнхошнр   IlIapKoiinli.   1l»';io>iiip   l> 
вач, Тодор Г. Tomili. .lai:oit З^ВШЛ!, Душан И; Жи- Захарнћ. с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ, 
Одбор за проучавање законског предлога o измеиама и допунама Закома o 

грапичној трупи на својим седницама свестрано je проучио упућени му законски 
предлог и исти једногласно усвојио како je предложен од стране г. Министра вој- 
ске и морнарице, сем што je у чл. 6 у последној речепици, место броја 450 ставио 
број 500. 

Одбору je част предложити Народној скупштипи да изволи у свему освојити 
овај закоиски предлог са изменама kote je Одбор учииио. 

За свог известиоца Одбор je одредио г. Драгутипа Перка, народног посланика. 

M.iiiiioBii: 

>lii.iau Ћуковић с. р. 
Драгутии В. Перко с. р. 
Др. Т»уро . IcMimli с. р. 
Јакоб  .'{('мл.1111 с. р. 
Др. Стано Pano с. р. 
II|MM|I. Аптуповић с: р. 
Снма Марјапац с. р. 
Др. Фсд()р ПикиК с. р. 
Душаи AiiTonnjoBnli с. р. 

Претседник: 
Андра К. Кујупџић   с. р. 
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ПРЕТСЕДНИШТВУ   НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
БЕОГРАД 

Потписатим народним посланицима, a на основу 
§ 51 Закона o пословном реду у Народној скупштшш 
част je поднети приложени предлог за измане и 
допуне Закона o алотекама и надзору над прометом 
лекова, с молбом да Народна скупштина усвојп при- 
ложени предлог као оправдан и користан. 

Предлог je сачињен како прописује § 61 По- 
словника, na молимо да се узме у поступак. 

Образложење ће дати прво потписапг. 
30 марта 1932 год. 

у Београду. 
Предлагачи: 

народни посланици 

Др. Ђуро Остојић, Јован С. Довезеиски, Михаило 
'Бурић, Милош П. Драговић, Алек. Јоваиовић, Мар- 
ко Машић, Ара1>ђ('Л Д. Никодијовић, Младен Мило- 
шевић, Стјопан Макситовић, Жив. Јсвтић, Ј. Аран- 
ђоловнћ, Ж. Даниловић, Ilepo Грајић, Др. Велизар 
Јанковић, Јов, Р, Кандић, М. Р. Стсраповић, Мих. 
В. Крстић, Др. Влад. Стачишић, Хазим Чокаџић, 
Хасаи TopoinaioBiih, Ђулага Дервишнћ, Олмаиовић 
Алија, Мил. Јевтић, Филип Цемовић, М. Јолић, 
Алексамдар Ј. Буквић, М. Петровић, Милач Тоиало- 
вић, М. П. Марковић, Шаћир Алиловић, Мита Дими- 
тријевић, Др. Ст. Васиљовић, Тодосије К. Лазаревић, 
ВасилиЈе Трбић, Др. Никола Никић, Игљат Стофа- 
FOBuh, Рад. М. Сарачовић, Живојии JepenidL, Душаи 
М.Живоји1говић,Аранђел П. Савић, СтЈепап Шифтар, 
М. В. Иоповић, Стагко Тркуља, Шукрија Куртовић, 
Коста Алексић, Милинко Г. Милути1.овић, Jop. Ба- 

бамовић, Рад. Брушија, Душач Аптонијевић, Иван 
Радић, Миладив Воличковић, Мил. Крстић, Мил. 
М. Пешић, Браико Дрљача, Др. Богић Вукићевић, 
A. Додић, Ђорђс Ћпрић, Др. Стјепав Бачић, Јово 
Приицип, Мил. Симић, Стр. Борисављевић, 
Војко Куртовић, Стаико Лончар, Др. Милан 
Стијић, Бранко Аврамовић, Стамс1:ко Стошић, 
Мирко Ил. Урошовић, Јак. С. Томић, М. Мацековић, 
Мил. Ц. Милутшовић, Хусеин Кадић, Др. Мирко 
Дошен, Трипко Ни1!Ковић, Милоје М. Сокић, Виктор 
Погачник, бмер Кајмаковић, Ђуро Mapjau, Јован 
Војиновић, Др. Поповић Милан, Ристо Ђокић, Симо 
Крстић, Јован Рад. Митровић, Бошко Зољковић, 
Др. Хаижск Лавослав, Илија Б. Савковић, 
Жив. Стеваговић, Младеп Милошовић, Б. 
Христић, Урош II. Нсдељковић, Др. Милорад Ј- 
Костић, Др. Тоша Pajuli, Чсд. Захарић, Cimo Map- 
јанац, Ђока Н. Матић, Др. Владо Малавчец, В. Ши- 
љеговић, Антс Ковач, Проф. Иавлич Алојзиј, Др- 
Рапе Стаие, Салих Баљић, Рад. Јевтић, II. IlBavii- 
шевић, Др. Живан М. Лукић, Фрања Маркић, Др- 
Богдаи Вндовић, €вст. Хођера, Димитрије Ou- 
UoiioBiih, Др. Пгњат М. Толић, Др. Никола Кеше- 
љевић, Др. Гавро Оаито, Милан Стеваговић, Др- 
Којић С. Драгутин, Јоца Сслић, Игж. Фордо Шега, 
Милан Добровић, Арсепијо Фотирић, Др. Аитс 
Куитарић, Ilpma Др. Шимс, Др. Л>удсвит Ауср, 
Антс Ађић, Др. Драг. II. Костић, Милап Ћуковић, 
ХациТоДор Димитријсвић, Др. Милснко Марконић, 
Милорад CiiMuli, Милан Радо11.и1|. 

ПРЕДЛОГ   ЗАКОНА 
ЗА 

ИЗМЕНЕ  И   ДОПУНЕ   ЗАКОНА   O   АПОТЕКАМА И НАДЗОРУ НАД ПРОМЕТОМ 
ЛЕКОВА. 

§ 1 остаје 

§ 2 оста'е 

§ 3 остајс 

§ l 
Ради заштите народног здравља врши се надвор 

над прометом: дрога, сировипа и  производа хсмиј- 
ске и фармацеутско индустријс, који се употребља- 
вају као лскови или од којих сс олрављају лсков», 
намсл.епи  непосредиом  издаваи.у  иотрошачима. 

IIITO CG у смислу овог заиоиа сматра леком иро- 
писује   Мшшстар  соцпјално  политико  и  пародног 
здравља no  сислушаи.у Гдаввот   оанвтетоког v&- 
вота. 

§2 
Лскоии морају одговаратн прописима фарМ8' 

Koiieje, коју прописује Мипистар социјалне политивд 
и иародпог здравља. 

Опрема лекова мора бити такова да чува лск "Д 
сваког кварења и гуоитка лековите вредиости. №'л 
кови јаког ujm у непрописаној количини отровНОЈ 
дсловања морају бити означени нарочитим знаК0»* 
и чуваии иод особитом пажњсм, 

§  3 
Лекови се ne смеју ставити у мромст као нов^ 

лекоии н лвКОВИТИ спсцијалитети док не буду '1С11И' 
таии у заводима који буду :ta то одређени, и одобрен 
од Министра социјалне политике и народног здравл*8. 
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ИЗРАДА И ПРОМЕТ ЛЕКОВА. 
§ 4 остаје 

§  4 
Лекове могу израђивати и стављати у промет: 
1) јавне апотеке, 
2) болничке апотеке, 
3) трговине  лековима  (дрогерије   на велико,) 
4) хемијско-фармацеутске  творнице. 

§ 5 остаје § 5 
Непосредно   потрошачима   могу  лекове   прода- 

вати и издавати само; 
1) јавне апотеке, 
2) болничке апотеке, 
3) приручне апотеке лекара и ветеринара, 
4) приручне апотеке здравствених задруга, 
5) апотеке Уреда за осигурање   радника према 

Закону o осигурању радника. 

§ 6 остаје 
АПОТЕКЕ 

§  6 
Јавну апотеку може отворити и држати доктор 

фармације или магистар фармације на основу до- 
зволе, коју издаје на подручју управе града Београда 
Министар социјалне политике и народног здравља, 
a у бановинама бан. 

Ова се дозвола издаје оном доктору односно ма- 
гистру фармације држављанину Краљевине Југо- 
славије, који je no положеним испитима најмање пет 
година провео на практичном раду у којој од апотека 
под 1 и 2 § 5 или да je као асистент или доцент био 
na служби 5 година у којем универзитетском или 
другом државном заводу за фармакологију и фарма- 
когнозију a да тај рад није прекидао на три године 
пре добивене дозволе, да ужива сваграђанскаправа 
и да против његове поузданости у апотекарском ра- 
дУ нема основног приговора. 

§ 7 остаје §  7 
Болничке апотеке као и апотеке здравствених 

задруга и уреда за осигурање радника морају водити 
доктори фармације или магистри фармације са ква- 
лификацијама из става 2 §-а 6. Ове апотеке служе 
искључиво за кућие потребе болнице, односно по- 
требе члаиова задруга или лица осигураних no за- 
кону o осигурању радпика. 

Изузетно no одобрењу бана приручне апотеке 
здравствеиихзадруга могу водити лекари са квали- 
фикацијама из§-а8. 

§ 8 остајс s 
Лекар и ветерипар може добити дозволу за др- 

жање приручие апотеке ако у месту, у којем врши 
праксу нема јавне апотеке. Ова се дозвола може из- 
дати само оном лекару и ветеринару, који докаже, 
да je практично радио иајмање један месец дана у 
апотекама под 1 и 2 § 5. Ветеринар може издавати 
лекове само за ветерииарску употребу. 

§ 9 огтаје _ . . ^       , .. с п Ј Свака јавна Апотека под 1 § 5 мора бити пријав- 
jbcna   ради   регистровања   код  апотекарске  коморе; 
комора дужна je ову мријаву објавити у „Службеним 
повннама". 

Апотекар je дужан водити уредне књиге o добави 
н испоруци лекова. - 
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§ 10 
Јавна апотека може се основатн само у месту 

где постоји најмаЈве један лекар, којн врши декар- 
ску праксу. 

При решаваљу o условима за осниваље нове 
јавне апотеке мора се у претходном поступку узетн 
у обвир и утврдити Gpoj стаиовшша места као и 
приликс у којима становнпштво VKIIBII, за тим сао- 
браћај околине према месту, болнице, заводи, школо 
већа обртннчка и индустријска предузећа, a код 
купалишта u дочилншта л.ихов годишњи промет 
странаца и посетилаца —   Koju се меља н гласн 

§ 11 
llmiUMi d  оснив(ш>у апотека може покренути 
1) управпа оиштина: 
2) доктор фармације пди магистар фармацијо 

који iicnyjbaBa услове пз § 6 овога закопа; 
3) Мвнистарствоооцијалне полптике и народпог 

здравл>а и.ш бан. 
O употроби сспиваља иове апотеке решава 

sa подручје Управс града ГЈеограда Мшшстар со- 
соцнјално политике ii вародног вдравља no саслу- 
шаи.у r.iaimoi' санитетског оавета " Аиотекараске 
коморе, a у баповииама бан no саслушав>у банског 
i аиитетског савета u Апотекарскв коморс. 

Il])ii огмпиап.у НОВв aiinrcivi' мора се одреднти 
п.саипо 11(1Д])учј(' ирема мосним пршшкама. Ilo- 
ручјо ću повпх и старшс апотека може касинје ме- 
ii>a™ одобреи.ем Мивистра социјалне политике и 
народног здравл,а ОДНОСВО бава no саслушаи.у 
Главног < :iiimvn ког савета vi Лпотекарске коморе. 

Дозвола за иове апотеке можо со дати тек кад 
je  доиесеио  решење  o  оснииаи.у  нове  апотеке 
којп се меља и гласи: 

Апотекари нисну дужни плаћати доприносе тр- 
говачким и обртничким коморама. 

ДОЗВОЛЕ  ЗА  ОТВАРАЊЕ  И  ДРЖАЊЕ  ЈАВНЕ 
АПОТЕКЕ 

§   10 
Јавна апотека може се основати само у месту 

где постоји најмање један лекар, којн врши лекарску 
праксу. 

Јавну апотеку може основати само лице које 
испуњава услове из § 6 овог закона без обзира na број- 
но стање становника дотичног места и број отворених 
јавних апотека. 

§ 12 
Дозволв за OTaapaJbo и држаље јавпо апотеко 

под 1 § 5 могу сс дати само на основу pacmicanm na 
тсчаја u по иретходпом (iuiviiian.v 1ллавиог одногно 
бапског сапитетског оавста u Аиотокарске коморе. 

Матсчај 06 раОЦНОује у „С-лужбетш понпмаима" 
и у стручтш апотекарским лштонима и гласилу 
Аиотокарско коморс. — Koju сс меша и гласи; 

Покренути тражењс o OTBapaiby јавне апотеке 
може само доктор фармације или магистар фармацијб« 
који испуњава услове из § 6 овог закона. 

12 
Дозволе за отварање и држање јавне апотеке 

in.ianalic Министар социјалис политике и народног 
здравља односно бан најдаље за 30 дана од дана кадв 
молиоц поднесе уредпу молбу са доказима из којих 
сс може видети да испуњава прописанв увловв 1I:! ■ 
6 оиог закопа. 

§ 13 
Доввода eo дај»! uo пахођољу Министра односио 

надлежио!' паиа оном иатоцатељу,   који испуЈ|>ава 
усдово иа § 6 овог вакона, upu чему ћо се увимати 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 61 

у обзир време праксе научне и морадне квалифи- 
кације и економско стање натецатеља. 

Главни, односно бански санитетски савет u 
Апотекарска комора (§ 12) преддожиће Министру 
соцнјалне политике односно наддежном бану, a 
у смислу предњег става овог параграфа ред no коме 
натецатељи долазе у обзир за добијаше дозволе. 

Ha осиову постигнуте дозволе мора се отво- 
ритн апотека најдуже у року од годиие дана. 

Апотека се не може отворити, док комисија 
коју одређује Министар соцпјалне подитике и на- 
родног здравља односно бан, не нрегледају про- 
сторијс у којпма je апотека смештена, саму апотеку 
n не утврди да je апотека уређена no свим прави- 
лима n прописима. — Који се мења и гласи: 

§ 14 
Добивену дозволу за отварање и држаше апо- 

теке не може ималац дозволе на основу продајо 
инвентара апотеке пренети на другог без одобреЈБа 
Министра социјалпе полптике и народног здравља, 
при чему he се узпмати у обзир одредба §-а 13. 

Онај прималац дозволе, који на овај начин буде 
продао своју апотеку ne можо више добити дозволу 
аа отварање и држаље апотеке. — Који се мен>а и 
гласи: 

§15 остаје 

§   13 
Од дана када се изда дозвола за отварање јавне 

апотеке иста мора отпочети рад најдаље за годину 
дана, у противном дозвола се гаси. 

Отворена апотека може почети рад само онда када 
комисија коју одређује Министар социјалне политике 
и народногздравља, односно бан,прегледа просторије 
у којима je апотека смештена, као и саму апотеку и 
утврди да je апотека уређена no свима правилима и 
прописима. Овај комисијски преглед мора бити из- 
вршен за 30 дана од дана поднетог тражења. 

14 
Добивену дозволу за отварање и држање апотеке 

ne може ималац дозволе на основу продаје инвентара 
апотеке пренети на другога без одобрења Министра 
социјалне политике и народног здравља, при чему 
ће се узимати у обзир одредбе §§ 10, 11 и 13 овог за- 
копа. 

Онај ималац дозволе који на овај начиИ без одо- 
брења буде продао своју апотеку не може више до- 
бити дозволу за отварање и држање апотеке. 

§   15 
AKO je ималац дозволе из било којих разлога 

нривремеио спречен, да сам води своју апотеку ду- 
жан je да постави својег заступника. 

AKO ималац дозволе постаис из здравствених 
разлога песиособаи да сам води апотеку, опда Мини- 
стар социјалис молитике и народног здравља односно 
бан може решити, да апотекар иостави администра1- 
то1)а. One се дозволе дају само na oipaimneno време 
n na осиоиу комисијског изиеиггаја тројице лекара у 
јавној служби, које одрсди Мипнстар социјалне по- 
литике n пародиог здравља, одиоспо бан. 

AKO ималац дозволе постане из здраиствеиих раз- 
лога трајпо неспособан да води апотеку и то се утврди 
no поступку утврђеном у 1 ставу овог §-а,онда се за 
ову апотеку одређује адмипистратор, у колико ималац 
дозволе не добије одобрење према одредби §-а 14 овог 
закона. 

Ималац дозволе или његов старатељ предлаже 
администратора. 
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§ 16 остаје 

§ 17 остајс 

Адмпнистратор мора имати исте квалифнкацнјс 
које су предвиђене у §-у 6 и не може водити коју другу 
апотеку, a заступник мора имати диплому доктора 
или магистра фармације. 

§  16 
AKO ималац дозволе за држање јавне апотекс 

умре, његова удова има право даље да води апотеку 
до преудаје или смрти, a малолетна деца до пунолет- 
ства. 

AKO се које од деце налази на фармацеутским 
студијама и нема малолетне браће и сестара, a мајка 
се преуда или умре, онда остаје њему право ужи- 
вања прихода апотеке до законског оспособљења за 
самоетално вођење апотеке, но најдаље до 30 годииа 
живота, a no томе му се даје дозвола за ову апогеку. 

AKO преживели брачни друг или дете има право 
на самостално вођење апотеке, онда he му се дати до- 
звола за држање ове апотеке. 

Апотеку за време из става 1 и 2 овог §-а води 
администратор no надлежном одобрењу; администра- 
тора предлаже удовица, ако ње нема најстарије пуно- 
летно дете, коме припада право уживања прихода 
апотеке, иначе старатељ. 

Ha дозволу за држање јавне апотеке у случаје- 
вима из става 1 и 2 овог §-а могу се применити и од- 
редбе §-а 14 овог закона. 

§ п 
Дозвола за држање апотеке не може бити пред- 

мет  извршења. 
Против имаоца дозволе може се водити извршење 

у иогледу саме апотеке путем прииудне управе. 

§ 18 
AKO сс удова апотекара проуда или умре, a 

не остави малолетну децу, односно кад малолетна 
деца апотекари шктаиу пунодетна, a ин јодно ce 
од љих не налавн ва фармацвутоким студијама, у 
колико ce не поступи према § 14 овог Закона мора 
Мшшстар соцнјалне полнтико и народног здравља 
односно бан раегшсати натечај са роком од дваме- 
геца за даваљс нових доввола за ове апотеке. Ако 
оу апотеке саме у месту може сс одобрити даљне 
л.ихово вођек^е адмшшстратору, док со не одобри 
нова дозвола и но отвори нова апотека попајдужо 
ва годнну дапа. 

При рашшвива&у наточаја за даваи.е нових 
дозвола no 1 ставу овога §-а мора со нзрично нагла- 
cimi, далицо.којему ho ce иакои истеклог натечаја 
одобрити по прописима овог Закона дозвола аа 
држаЈие jumif ниотоко, мора откупити ВКВвВтар 
отаре апотеке ио процеип одборн, иаосиову Авгове 
трговачко и промотне вредности, у случају да имидац 
IUM не прода и IH ако ce продавац И купац ио сдоже. 

Одбор из протходног стана оаотојн Ов из три, 
лица, од којих јодиог одређује отнуштк пмпгитира 
јодног бан, односио Мтшистар социјалне политике 
и народног здравља, a трећег, продавац инвентара. 
— Који со меља и гласи: 

§ 18 
Постојеће дрогеријс могу ce претворити у јави* 

апотеке у OMOM и на оном неегу где ce нјвлаае ако нма" 
лац кспуњава условс ii •; овог закона a испуни ' 
остале услове   које   ирописују   Ц 111 12 И 13   оВО 

Закона. 
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§ 19 
Један апотекар не може у исто време две апо- 

теке имати и водити, али се на расписани натечај 
за отварање пових апотека могу јавити omi магп- 
стрн фармација, који имају своју апотеку. Кад 
добију нову дозволу губе дозволу за апотеку, коју 
су пре тога имали. — Који се мен>а и гласи: 

§ 20 остаје 

§ 21 остаје 
Само се изоставља последња реченмца „која у 

року од два месеца расписује натечај за одобреље 
нове дозволе" — те према томе има да гласи: 

§   19 
Један апотекар не може у исто време две апотеке 

имати и водити. 

§ 20 
Имаоцу дозволе може бан no саслушању банског 

санитетског савета одобрити да привремено за време 
сезоне држи подружницу своје апотеке у купали- 
штима, лечилиштима и климатским местима, када 
у тим местима нема јавне апотеке. Ималац може до- 
бити одобрење за држање само једне подружнице, a 
подружшшу мора водити доктор односно магистар 
фармације са квалификацијама из § 6. 

§  21 
Подељена дозвола за јавну апотеку мора се опо- 

звати, ако се апотека не отвори у року од годиие дана, 
рачунајући од дана издатог одобрења.  Дозвола   се 
мора одузети: 

1) ако   власинк дозволе   престане  бити  држав- 
љанин   Краљевине Југославије; 

2) ако нмалац дозволе изгуби часна права или 
Му je забрањено вршење апотекарског позива; 

3) ако се ималац дозволе сам одрекне дозволе; 
У случају под 3 овог §-а ималац   дозволе мора 

своју одлуку да се одрече дозволе, пријавити 6 месеци 
пре рока кад жели да напусти апотеку надлежној 
власти. 

§ 22 ог.тајо 

§ 23 oi'Tajo 

§ '!?{  orraji1 

§  22 
Другостепена власт опште управе може привре- 

мено одузети дозволу за вођење апотеке no највише 
до годину дана: 

1) ако je ималац дозволе у року од две године био 
три пута кажњаван за повреде наређења овога за- 
копа; 

2) ако се имаоцу дозволе докаже стручна непо- 
узданост у вођењу апотеке.. 

У овим случајевима власт опште управе поставља 
администратора уз одређену иаграду. 

§ 23 
Претставпик апотеке je апотекар, који управља 

апотеком. Он сиоси Јавио-правиу одговорност за по- 
словање апотекс. 

§  24 
Дозволе за држање ириручних апотека лекара и 

ветерипара као и апотека здравсгвених задруга и 
уреда за осигурање радника подељује бан no саслу- 
шању бапског сапитетског савета. Ове дозволе важе 
само за место , за које je дозвола одобрена, 

Дозволе за аиотеке уреда за осигурање радпика 
на подручју управе града Београда одобрава Мини- 
стар социјалне политике и народног здравља no са- 
слушању Главиог санитетског савета. 

Дозвола за приручне апотеке лекара и ветери- 
пара, као и ириручне апотеке здравствених задруга 
престаје важити  ако се у месту отвори јавпа апотека. 
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АПОТЕКАРСКА КОМОРА 
§ 25 остаје §  25 

Сви апотекари, имаоци дозвола, односно админи- 
стратори јавних апотека и апотекарски сарадници 
доктори или магистри фармације који су добили право 
на самостално руковање апотеком обавезни су чла- 
нови Апотекарске коморе Краљевине Југославије. 

Седнште коморе je у Београду. 
Министар социјалне политике и народног здравља 

у сагласности са претседником Министарског савета 
no саслушању Главног саиитетског савета » 
Апотекарске коморе, прописаће уредбу o Апотекар- 
ској комори и њезиним секцијама, организацији, 
делокругу, доприносима са коморским дисциплин- 
ским прописима и осигурању апотекарских сарадника. 

ТРГОВИНЕ   (ДРОГЕРИЈЕ)   ХЕМИЈСКО-ФАРМА- 
ЦЕУТСКЕ  ТВОРНИЦЕ  И   ЛАБОРАТОРИЈЕ 

§ 26 остајо §  26 
Трговине (дрогерије) на велико и хемијско-фар- 

мацеутске творнице морају испуњавати С11ецијалне 
услове у погледу стручне квалификације особља, на- 
чина рада и уређења. Специјалне услове nponncahe 
уредбом Министар трговине и индустрије no прет- 
ходној са1-ласности с Министром социјалне политике 
и  11ар()дног здравља. 

НАДЗОР   И   ОРГАНИ   НАДЗОРА 
§ 27 ocTiijo §  27 

Надзор no овоме закону врше власти опште упр'1' 
ве путем сгручиих реферата и завода. Врховни над- 
зор врши Министар социјалне политике и народног 
здравља. 

§ 28 остајс §  28 
Јавне апотеке, приручне апотеке лекара и вете' 

рииара као и апотеке здравствених задруга и уред^ 
за осигурање радника морају се стручно прегледати 
пајмање јсдаи иут годншње. 

ОВЈ1АШЋЕЊА 
§  29 

Министар социјалме политике и народпог здравља 
прописаће правилЈшке« 

1) o стручпим прсгледима апотека; 
2) o ценама за лскове, које издају јавне апотеке 

непосредио потрошачима; 
3) o прегледу нових лекова и лскотпих специ- 

јалитета и ааводским рристојбама за one прегледе и 
начину ЊИХОВОГ убираи.а и уиотребе као и дава* 
лозволе за продају ових лекова и специјалитета. 

4) o ириручпим аиотекама, аиотекама здравСТВе* 
пих задруга и.уред8 :ia осигурање радмика; 

5) o ближим одредбама за уиутрапт.и рад У Ја"' 
miM апотекама; 

6) 0 ОСТалим одрсдбама, потребиим ла иЗВрше* 
OBOI

-
 закопа; 
7) o iioMotiiioM особл.у у jaumiM аиотекама. 

ПРЕЛАЗНА    ИАРЕЂЕЊА 

§ 30 остајо §  30 м 
Дозполе за отварање јашшх апотека са реални^ 

и реално рационалним прввом ис Moiy се више под 
л.ииати a власпици постоЈећих апотека с реаличм 
реалпо редицираним правом могу са ИСТИМ раСПОЛ 
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гати no одредбама ранијих закона за време од 20 го- 
дина, од дана ступања на снагу овог закона, после 
кога рока њихово реално право постаје лично право 
у смислу Закона, a без икакве накнаде штете. 

§ 31 остаје § 31 
Власници постојећих апотека са личним правом 

пре ступања на снагу овога закона могу се користити 
и располагати са својим апотекама no одредбама За- 
кона, који су важили при стицању њиховог права у 
року од десет година, после кога рока се ове дозволе 
саображавају одредбама овога Закона, a без икакве 
накнаде штете. 

Дозвола коју апотекар буде добио за држање јав- 
не апотеке no претходном ставу овог §-а важиће као 
лична дозвола no одредбама овог закона. 

§ 32 остаје §  32 

Власници дрогерија могу no одредбама ранијих 
прописа држати дрогерије најдаље три године од дана 
ступања на снагу овог закона и користити се правима, 
која су стекли no ранијим законским прописима и 
датим дозволама за држаше дрогерије. 

§ 33 остаје § 33 
Одредба 2 става 14 §-а не односи се на апотекаре 

који су npe ступања на снагу овог закона no надлеж- 
ном одобрењу продали своје апотеке. 

Апотекари, који су npe ступања на снагу овог 
закона више пута продали своју апотеку, не могу 
добити нову дозволу за држање апотеке. , 

Апотекар, који добије дозволу за држање апотеке 
у смислу одредбе 1 става овог §-а не може добити одо- 
брење да своју дозволу на основу продаје инвентара 
своје апотеке пренесе на другога. 

§ 34 остаје § 34 

Онима, који су доктори или магистри фарма- 
ција на дан ступања на снагу овога Закона признаће 
се у праксу у смислу § 6 овога Закона време које су 
провели на раду у дрогеријама, у хемијско-фарма- 
уцетским творницама и лабораторијама као стручни 
сарадници или као заступници, као и време које су 
као чиновници државни или самоуправни провели на 
раду na апотекарским пословима. Исто тако признаће 
се у праксу и време које су провели на раду на ano- 
текарским пословима чиновници Апотекарске ко- 
море, Средишног уреда за осигурање радника, Са- 
веза здравствених задруга и уредницима стручних 
листова као и време које су провели ма отслужењу 
војног рока у војним апотекама. 

Од дана ступања на снагу овогаЗакона рачуна 
се магистрима и докторима фармација, који су запо- 
слепи како je то предвиђеио у ставу 1 овог §-а само једна 
половииа од проведеиог времепа у апотекарску праксу 
у смислу § 6 овога Закона. 

КАЗНЕ 
R 35 

' ' '' 0<'   Ј' Затвором од месец дана или новчано до 10.000.— 
динара казни се апотекар, односно његови сарадпици 
у колико није повредио паређења Кривичног закона: 

1) ако ne приправља лекове no прописима фар- 
макопеје или их ne чува уредпо или лекове јаког отров- 
nor деловања не држи и не издаје под особитом паж- 
IbOM. 

2) ако израђује и ставља у промет лекове a нема 
за то одобрење према § 3, 4 и 5 овога Закопа. 
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§ 36 остаје 

§37 
Овај Закон ступа у живот, кад га Краљ потпише 

a обавезну снагу добива дапом проглашеп.а у ,,Служ- 
беним новинама"'. — Који со мен.а и гласи: 

§ 38 »ов и глаои: 

3) ако своју апотеку не пријави код апотекарске 
коморе; 

4) ако не води уредне књиге o добави и испоруци 
лекова; 

5) ако у исто време држи и води две апотеке; 
6) ако у апотекама болница здравствених за- 

друга или уреда за осигурање радника издаје лекове 
другима лицима противно одредбама става 1 § 7. 

Истом казном се казни лекар и ветеринар ако 
држи приручну апотеку без надлежног одобрења или 
ако ветеринар издаје лекове за неветеринарску по- 
требу. 

Висина казне изриче се према томе.дали je дело 
с умишљајем или у нехату или у повратку учињено, 
да ли je оно дуже трајно, да ли je од тога имао веКу 
корист у тежнм случајевима могу се изрећи и обе казне 
као и заплена предмета. 

Казне изричу првостепене власти опште управе. 
Новчане казне предају се Државној Хипоте- 

карној бапци за санитетски фонд. 

ЗАВРШНА НАРЕЂЕЊА 
§  36 

Код управних власти започети a не довршени 
поступци пре ступања на сиагу овога Закона у по- 
гледу апотека, имају се довршити према овоме Закону. 

Даном ступања на снагу овог Закона престају 
важити у колико није овим Законом друкчије одре- 
1)ено: 

1) Одредбе o апотекама зак. чл. XIV — из 1876 
године; 

2) чл. 24 Закона o iipeypcl)eiby саннтетске струке 
и o чувању народиог здравља и измепама и допунама 
овог Закона; 

3) Закон o лекарништву од 11-1V  1894 године; 
4) Заком од 18-Х11 1906 године o уређеи.у љекар- 

imua; 
5) ред за лекарнице у Боспи и Хсрцсгоиипи ОД 

17-Х-19()7 као и сви другн закомски iipomicii, уредбе 
и оравилници иадани на оспову ових Закона. 

§ 37 
Даном CTynaiba na снагу овога Закона престаЈУ 

важити све одредбе уредаба, које су нздате na основу 
Закона o апотскама н надзору над прометом лекова 
од 7 анрила 1930 годиие, као и одредбе истог Закона 
и његових доцпијих допума у КОДИКО су противне 
одр^дбама овог Закона, 

§ 38 
Овај Закои ступа у живот,  када ra Крал. пот- 

mune, a обавезну снагу добива даном проглашења У 
„Службеним новинама . 

МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 
Катарина Драгојеви1| моли за сталпу мисичму 

noMoh; Даринка HHKojiajciuili-lloiiomili мо.ш да се 
дспи пок, Светозара Поповића устули земљиште у 
Аранђеловцу које je еада својина Млнистарства 
mijcKi' u морнарице; Становници села Давидовца у 
среау параћинском моле аа дејство да се индустријоки 
колосек управе фабрике цвмента укјцни иа села 
Давидовца; Васиљка м. Стојановић моли за пензију 
или сталну несечну помоК) Ana удова Ал. Гувине 
молн да joj сс исп.чатн ааост&па ппиалпдпппа; Алек- 

сапдар TOMHII MOJIH за регулисање СЛужбеног ПОЛО- 
жаја; Марнја Поланец жалн се због отнуштан.а гз 
службе државних железница;   Вилко ловренчеви!! 
.MOJIH ;ia регулнсап.е ноложаја н pama према стечеНОИ 
праву; Грађани cena Кумана у срезу рамском молв 
да буду ослобођени од плаћања таксе na јк ву хибридв! 
Грађани општине Тополовничке MOJU.

1
 да Пуду ослобо« 

ђени од плаћања таксе ua лозу >сибриде; Kocra Маној* 
jionnii, рибар n:i Доњег Мнланопиа, молн за дејство 
да се забрани увоз рибе иа Совјетске Русије у нашу 
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земљу и др.; Удружење књижара Загреб жали се na 
решење Министра трговине и индустрије којим je 
растурање страних листова и часописа у нашој земљи 
дозвољено Агенцији „Авала'- A. Д.; Драгољуб М. 
Томић моли за признање година службе; Милутин 
Медоњић моли за сталну месечну помоћ; Лазар 
Турудцја моли за сталну новчану помоћ; Константнн 
Хајдинек моли да му се призна право на пензију; 
Коста 3. Поповић, прота, и други из Шрбаца моле 
за хитну помоћ народу села Шрбаца у срезу више- 
градском који je градом оштећен; Роман Р. Хорват 
моли да му се време проведено у аустријским тамни- 
цама због националног рада призна за напредовање 
и пензију; Макс Ковач, Марибор, моли да се са при- 
надлежностима преведе на 4 или 5 положајну групу; 
Маријан и Марија Врцан моле за признање права на 
породичну пензију; Ристо Ј. ВидачиИ из Требиња 
као тутор деце пок. Живана Вујина моли за регули- 
сање пензије; Милинко Ђокић моли за новчану помоћ; 
Даиица Мићић моли за сталну месечну помоћ; Божана 
Т. Ђурђевић моли да joj се поред пензије додели и 
стална месечна помоћ; Боривоје Јов. Ивановић моли 
да му се опрости кривица no тач. 7 чл. 177 Закона o 
чиновницима од 31-V11-1923 године; Милан Милосав- 
л>евић моли да му се понова додели укинута инвалид- 
ска потпора. 

РАЗНА AKTA 
Удружење Војвођанскнх банака Нови Сад под- 

носи представку o сузбијању агитације у народу o 
неплаћању сељачких дугова; „Просвета" Српско про- 
светпо и културпо друштво у Кореници подноси прет- 
ставку o поновном успостављању у Кореници државне 
реалпс гимназије; Друштво Зобпик Здравников за 
Дравску бановину подноси претставку o изменама у 
закипском предлогу o зубарпма и зуботехничарима; 
Милан Алачевић из Сплита подноси претставку o 
шанднану у одељку „остале одредбе" § 62 тач. 6 
чнновничког закопа јОпштина Озајска у срезу кар- 

ловачком, општина Дуга Peca, општина Јашковска, 
општина Рибничка, подносе претставку o поновном 
отварању учитељске школе у Карловцу; Удружење 
пољопривредника дунавске бановине подноси резу- 
луцнју o трговини овогодишњом пшеницом и пшенич- 
ним брашном; Општина Речичка, општина Нетре- 
тичка, општина Шишљавичка, у срезу карловачком 
подносе преставку o поновном отварању укинуте 
учитељске школе у Карловцу; Лекарска комора за 
Хрватску, Славонију и Међумурје Загреб подноси 
претставку o измени у закону o зубарима и зуботех- 
ничарима; Милош Ђурић и другови из Буковице 
подносе претставку o уређењу питања сељачких ду- 
гова; Општина драганичка подноси претставку o 
стварању укинуте учитељске школе у Карловцу; 
Савез друштава градских намештеника Савске бано- 
вине Загреб подноси резолуцију o доношењу новог 
закона o градовима и др.; Удружење пољопривредника 
Дунавске бановине, Нови Сад, подноси претставку 
o санирању сељачких дугова; Милан Павићевић и 
другови, трговци, подносе претставку o побољшању 
свога положаја; Савез живежарских радника Загреб 
подноси резолуцију o забрани ноћног рада у пекар- 
ницама; Савез гостионичара, хотелијера и кафанара 
Дринске бановине, Сарајево, подноси претставку o 
реформи трошарине на вино и ракију; Грађани из 
Шибеника подноси претставку o неукидању учитељске 
школе у Шибенику; Општина тушиловичска подноси 
претставку o неукидању учитељске школе у Кар- 
ловцу; Општина слуњска, Општнна карловачка и 
Општина гепералски Стол подносе претставку o не- 
укидању учитељске школе у Карловцу; Привредници 
из Никшића и околиие иодпосе претставку o одла- 
гању плаћања свих дугова; Друштво станара и под- 
станара Осјек подиосе резолуцнју o смањењу кирија; 
Станојло Димитријевнћ, уредпик Српског Косова 
Скопље, подноси претставку o смањењу поштаиских 
такса. 




