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Присутни су г. г. Министри: Претседипк Министарског савета Др. Милаи Сршкић, Минисхар без 
портфеља Др. Алберт Крамер, Минпстдр социјалне политике Ивап Пуцељ, МшгастЈр просвете Др. 
Драгутип Којић, Шшистар правде Др. Илија Шумепковић, Министар сеобрчћаја ' Лазар Радивојевић, 
Мииист p војске п морнлрице, армиски ђенерал Драгомир Ж. Стојановић, Мипистар (|шн menja Др. Ми- 
лорад Ђорђов;.ћ, Министар за фпзичко ВЈС1штад>е народа Др. Драган Краљевић, Министар шумд и 
рудника Виктор Погачпик, Мшшстар трговпие и ппдустрнје Иваи Мохорић, Мшшстар уиутраШ№ИХ 

дела Живојин Лазић,  Миннстар иностраних послова Богољуб Јсвтић. 

Почетак у 4-30 часова no подне 

C A Д P Ж A Ј: 
Прс дневиог   реда: 1 — Читаше записпнна претходног 

састанка; 
3 Саопштењо извештаја финаисијског одбора o пред- 

•адгу Вакона o ковању сребрцог ноица и иродлога Закона o 
Иоменама и донунама Закоиа o пороау na пословни промет 
са одвојеним мишље^ем; 

8 — Саопштвље ивввштаја верификационог одоора o до- 
JtacKV ва народцог посланика Николе Петрака na место 
Др. бганиа Шибеника и o доласку за народног посланика 
Ивапа Лопчара на место Јаниа Барлоа; 

4 — Одсуства народпих послапина; 
5 — Саопштешв интвриелацијв Стјепаиа Ваљаиоца и дру- 

''ona, иародпих носланика ла Мипистра шума и рудппка; 
Ивана Jlou'iapomil.ii и другопа, пародипх и.ммампка na Ми- 
иистра   трговвве  и  ивдустрнјв;  интерпвлација АпоЈвија 
Папличп, пиродчог послапииа na ПрвтсеДВВКа Мивистар- 
ског сапота; na Мппистра npncinvn' и na Мимпстјш VII.V- 
трашњих нослова, И ннтериолација Внтомира Дапндопи^а, 
ча Протседнииа Мипистарског савета; 

6 — Молбо и жалбе иа парода; 
7 — Одговор Претседннка Народпе скупштино на пи- 

Ta»bo Др. Ииколо HiiKiiha, народног послаиииа; 
8 — Усмоно Hinaiuo Др. Иваиа JIoiiMapcmiha, народног 

Чослацика ua Прцтсодтши Иародио скупштино; 
Диеиии род: i — Протрос изпоштаја одбора o пред- 

•Чигу вакина o ковашу сробрцог новца; 
2 — Претрес извештаја фмиаисисиог одбора 0 пвед- 

Њгу Заиуиа o иамеиама u Допуиама Закииц o иореву na 
ииолоши оромот; 

Говорпицп: Протсоднпи Др. Коста Кумануди, Др. Gra- 
ne Рапе, Др. Пикола Нпкић, Др. Ипан Лопчарепић (два 
пута), Мипцстар фпнансија Др. Милорад Ђорђевпћ, изве- 
стилац Ото Гаврифоввћ, чзвестилац Милаи Добровић (два 
пута) Др. Апте Куцтарић, Фердо Шега. 

Претседник Д-р Коста Ку.ма^уди: Отварам 51 
редовии састанак Народнс скупштпие. Изволите 
чути ваписник 50 редовиог састанка. 

Секретар Милап Мрављ«1 прочита вапиоввк 50 
])одов1[ог састанка. 

Прстссдник Д-р IfocTa 1>ума"уди: Има лн ко 
од господе иародипх послаиика какву приметбу на 
залпснпк .' (Нсма). Иошто прпмедаба нема, оглашујем 
да je ааписнпх примљен. ПрелазимонасаопштеЈБа — 
Одборско извештаје. 

Секретар Милам Мравл.е саопштава: Фииансиски 
одбор подноси Скупштини на решење свој извештај 
o предлогу Закоаа o коваљу срсбрног новца; Фи- 
naucucKU одбор аодиоси Скупштшш на pemeibo 
свој нввештај o предлогу Закоиа o измеиама и до- 
иуиама Закоаа o иорезу на пословии иромет са 
одвојошш MiiuiobojbCM Д-р Анто Кувтарша члица 
Фввашлјшог одбора. 
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Претседник Д-р Коста Кумапуди: Ови су ив- 
вештајп штампани, раздани господп посланицима 
и стављенп данас на дневнп ред. 

Ивволпте чути нзвештај Верифнкацпоног одбора. 
Секретар Милан Мрављс саопштава: Верифи- 

кационп одбор Народне скупштине подноси Скуп- 
штпнн свој извештај o додаску г. Нпколе Петрака, 
трговца и поседника из Звечаја, за народног по- 
сланика на место г. др. Станка Шибеника којп 
je поднео оставку. 

Претседник Д-р Коста Кумаиуди: Прпма ли 
Народна скупштина овај извештај o оставцп г. д-р 
Станка Шибеника ? (Ирима). Иввештај je примљен. 
Изволите  чутн  даље. 

Сскретар Милан Мрављс саопштава: Верифи- 
кациоии одбор подноси Скупштшш на решење свој 
пзвештај o доласку г. Ивана Лончара, поседника 
нз Трншћа срева Краи.ског, за народног посланика 
на место г. Јанка Барлеа, који je поднео оставку. 

Лретседник Д-р Коста Кумапуди: Има реч 
г. Д-р Стане Рапе да да изјаву поводом овога ив- 
вештаја. 

Д-р Ставе Рапе: Господо иародни посланици, 
част ми je no овлашћењу својих другова сенатора 
и народних послапика из Дравске бановине, да на 
пзвештај Вернфпкационог одбора дам следећу изјаву: 

Како je немогуће да формално донешену одлуку 
Верифпкацпоног одбора o оставци друга Барлеа 
одбацимо, изјављујемо, да ћемо гласати да се та 
оставка прнмп, но молим, да ми буде дозвољено 
upe тога да још у пар речи прнкажем господи на- 
родшга посланицима, како je до ове одлуке у опште 
могло доћи. 

Од кад јо наш народ почео политички да живи 
сарађивали су, a више пута n стајали на челу по- 
ЈШТИЧКОГ рада у Словепији католични свештенпци. 
За сво то дуго време никад mije било mi набачепо 
питаЈље, да ли je то у складу са светим зван^ем, 
што га свештешш обавља, већ се je ca стране црк- 
вених властп пазило само на то, да се политпчкп 
рад свештеннка што вшие подупире и акредитира 
код народа. Добро се још сећамо времена у старој 
Аустрији, где je могао носмстапо да ради ва црпо- 
жуте боје католички словеиски свештеник, na и у 
ослобођеној домовшш пмамо безброј примера да 
црквена вјпкт mije пррчи.к! сиојпм свештеницима 
да раде у полптицп, чак и да оачињавају најодлич- 
miju и главни део политичке партије. 

Тек онда, када сс иочсло occl.inn, да би могао 
(•i)(!iii'romiK да но буде само у јодиој ве])ској или 
nлсменској napTiijii, Beli да има л иациопалио ори- 
јентвоавнзс оввштвшшаЈ који отворвно кажу, да 
жсло capaljiuiaTii ca свима rpaliainnia који жвле 
доб])о држбВВ И иароду и којп због тога жоло сту- 
iiirru у редоне ми.кда ii])iijaiiiii.iix сиојпх иолитичких 
исиЈшјатеља, тек онда, ГООПОДО вароднн поодавацн, 
иабачгио je тгг.ш.с, да .m можс ЦркВ№а ВДаОТ ДВ 
то одобри илн не. 

У доба када су раопуштеие иолитичке (T]iaiiK(? 
u када сс ООТВарт вационапнн фронт, прнступпло 
je у наше редово и светтоиство, ивђ; л.има као 
иајјача лпчност наш друг Парле. OTtippeH, ВОКрвВ 
и uoiiiTcji како je on увек био, замплио je иадлежиу 
црквепу власг, да му домиоли каидидацију n рад у 
иолитпци, што му пакои дужег оклвва&В n дато. 
Срећав да ji; дошло до спорааума уовнипуо jo on 
једном:  „глодајте 6paho, моју седу главу! До сада 

сам служио Богу и само Вогу, a сад na крају свога 
живота осетио сам, да не би могао мпрно да легнем, 
докнисамдао и пароду све што му још могудадам. 
Љубав коју сам црпео пз пауке наше свете цркве, 
искуство које сам придобио за све дуго доба мога 
живота, све то морам да у најтежим дапима до- 
прпнесем укуппој пашој заједппци, пашем пароду, 
баш због тога п сарађуј^м са свпма, којп воле Краља 
и   ову   државу.   (Бурни   повицп:   Жпвео   Барле!). 

Колпко je било његово одушевљеље, колика 
je била ЈБегова љубав за ову земљу, моглп сте ра- 
забрати из његових говора за време Адреспе дебате 
и касније у овим просторијама. 

Док je он свуда тако радио n високо одржавао 
љубав, љегови непрнјатељи свим средствима поку- 
шавалн су да га сруше морално. Његова црква 
где je он жупник, покрнвана леттша, који га на 
зпвају отпадннком католичке цркве, издајннком 
Словенског народа н н.егове самосталности, ноту- 
рицом н тако даље, могла би причати чудеса o онима, 
који су све то радшш, који су се пак спретно сакршш 
у невндљивости црне ноћи. 

Он пак, иако je све то добро знао, нроноведао 
je љубав и слогу н позивао на борбу за државу и 
народ.   (Одобраваше   и   повици:   Живео   Барле). 

Kao његов друг пропутовао сам са HJIIM внше 
пута љегов срез, пратио га на његовим зборовнма 
н бпо жив сведок шеговог исправног и пожртво- 
ваног рада. Дошло je до несрећних случајева У 
llleiiliypy, где je бно одржан велики збор и када 
je за време говора био нападпут камен.ем, уместо 
да се пдаши, узвикпуо je: 

„Браћо, дошао сам да дадем обрачун o свомс 
раду као ваш посланнк, спреман оаи да тај рад 
наставцм, ви пак иајпре чујте, на тек онда, наД 
би гте дошли до yBepejba да радим криво, убнјте' . 

Ирешао je Голготу и ако je бно послаиик врл0 

кратко доба, ио најгоре осетио je удар са страп0 

црквене вдастп, која му je кандндацнју одобрнла 
a која je упркос свому тому на крају одлучила да 
се послужи средствима, која до овог доба ннкаД 
mije употребила иако би нмала дужност да то чшш 
према опима, који су мосто љубави сејал« међу 
царод свађе и лапријатељство. (Иван ЛончаревиН 
и Д-р Никола HiiKiiVi: Господпие Претсодничо, ва 
ово нема цеизуре! — Иовици: чујмо говорника.) 
Док oe тражило од Барлета да се повуче са поли- 
тичке позорницс, аато j ep jo проповодао љубав " 
рад за државу и Краља... (Бурии повнцн: Живоо 
Барло!), mije се mi мало корило онс, који су тровали 
расположеи.б у иароду u којп ву иикалп: ЖивбОв 
Рептблака, н у чнјом присуетву со беа и.иховог 
протоста внкало: доле Краљ, доле Југосланија. 

Кад je доживоо то, дошао je к мени, да ми ПО" 
каже iini'Mo црхвеве влаоти, na да UQ иввести, да 
je одлучно иЈједати остапку na маидат. Momo гам 
га, нека то ве чвни, вето оу иокушавалп и остали 
мојн друговн, ио г. Варле остао je непоколебљив 
у својој  одлуци. 

Гогиодо варОДВМ nor.iaimnii, ni'na мн буде Д0' 
звол.еио да јввво, ту иред вама, као аввДОЦВ" 
утврднм, да je nam друг Барде врбдаб оставкЈ 
због тога, јер je црквеиа плпет ирогаву jiU'raV""' 
требвла UBpe, које мпкад iiiijf уиотЈкн^л.аиала нрем« 
овештеввцина, пршхадвицима далаче и вођаиа 0"' 
.ттччке iiajvmje, ueJi je то^. I^IBII пут , учнл>он0 

с љиме, KOJU je хтео да доведе народ, до. с^гласиости 
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и да помогне  државу у овим тешкнм приликама 
с нама заједно. 

Прпмамо, господо, његову оставку, j ep je он 
сам хтео тако, али нека буде уверен да смо ми сви, 
његови другови, револтирани поступком црквених 
власти те да смо спремни да га у његовом даљњем 
раду, којег он неће прекинути у корист Краља и 
државе, подупремо са свима нашим снагама. 

Нека живи национално свештенство, нека живи 
наш Барле! (Опште бурно одобраваље и повнци: 
Живео Барле!) 

IIpeiuctdHUK Д-р Коста Кумапуди: Изволите 
чути отсуства г.  г. посланика. 

СекретарМил&м Мравље: Господин Антон Хај- 
дињак, народни посланик, молн за 10 дана отсуства 
због болести. 

Претседник Д-р Коста Кумаиуди: Одобрава ли 
Народпа скупштнна тражено отсуство ? (Одобрава) 
Изволите чути пнтерпелације. 

СекрегТшр Mimaii Мрављс саопштава: г. г. Сте- 
пан Ваљавец п другови народни посланици, упућују 
иптерпслацнју на Г. Министра шума и рудника o 
незапосленом рударском радништву и великим до- 
хотцима рудара; 

г. г. Д-р Иван Локчаревпћ л другови, народни 
посланнцп, упућују интерпелацију на Г. Мшгастра 
тгровиие u нидустрије o ибплати куповипе пшеннце 
сељацима од стране  Прнвнлегованог друштва; 

Г. Ллојзнј Павлич, народни посланик, yiiyliyje 
Ииторпелацнју на г. Претседпика Миннстарског 
еавета  o  песазпваи.у   Привредиог  већа; 

Г. Алојзиј Павлнч, пародни посланик, ynyliyje 
интерпелацију на Г. Министра просвете o разре- 
iiicH.у дужпости вороучнтеља катихета у Дравској 
бановини; 

Г. Алојзиј Пашшч, пародии аооданик, упућује 
Внтерпелацију na г. Митктра унутрашп^х послова 
0 ненсправиом раду општнпске управе TI школског 
одбора  у Трбовљпма н  Храстпику; 

Г. Иитомир Давндовић и другови, иародии 
Посаиици, ynyliyjy иитерпелацнју na Г. Мшшстра 
иравде o забрани педељпог часописа „Глас Вал.ева" 
ОД (■T])aiic дргкавпог тужиоца. 

Претседнцк Д-!* Kocta Кумакуди: Ове ће се 
Ватерпелације достанпш падлежпој Гогподи Мини- 
стрима. Изволите чути молбе ii жалбе. 

Секрегиар ИИЛВВ Мрапљс прочита: MapBJaBtond. 
Учитољица Сињ, моли за прнзиаље година службе; 
Mii.i.Ka удова Старчевић, моли да joj се поново до- 
'Miii инвалидска потпора; Јосип Блажсви)!, моли 
Да Mv се уруџи иоиац за узапћену ракију; Велисав 
Стојановић, моли да будо oivio6ol;eii од n.iul.aii.a 
KaaiK!; Грађани села Јввдине, моле за помоК услед 
Оретрпене штсте од града; Велимир ГавриловлЉ, 
моли за сталиу месечну поиоћ; Јелисавста II. Мса- 
^'imli, моли да joj се рогулшие пспаија; АлвКСЈПв П. 
'атајжа, Mo.m na привна&е годппа службе; ЈООИф 
Глиха, Mo.ni да Пуде (ммоГт^ев ОД luuiliaii.a 8% 
0брта и др.; Д-р Ставко Кода ,моли за привна&в 
^одвна службв; Љубица Мартииоии!) модв за по- 
'чицццу пензије; Олга п .Иудмила Лаивебер, моле 
8^ пвнвију; Емилија Швајгвр-Лвнхвр^влд, моди rt 
cTajmy месечву помоћ; Мухамвд Мудвривовић, иоаи 
а* прввваке година одужбв; Недел-но h'piMaiionul., 
0ВештвнИК   и   други   i'i)al;aini     Iloimr    lla;mpa   лимг 
Дч им ое ородужи рок lutaliaji.u гдавввце дуга " 
'Фуго;  Дана,  удова  Мидана Ласпишде,  моли да 

joj се додели пензија; Петруша П. Тадић, моли да 
joj се додели инвалиднина пли стална месечна по- 
моћ; Радомир A. Жпвановнћ, моли за признање 
ратних година; Урош В. Ивачић, моли за додатак 
на скупоћу за усиновљено дете; Франц Божјак, 
молн да му се додели ма какво учитељско место; 
Салих Шабановић, моли да му се призиа време про- 
ведено у служби Народног вјећа у Гламочи; Сретен 
Николић, молп да му се призна право на инвалндску 
потпору; Зорка Рубаковић, моли да joj се поново 
додели укинута ннвалидска потпора; Станојка Ja- 
mih, моли да joj се поново додели укинута инвалид- 
ска   потпора. 

Претседник Д-р Коста Кумапуди: Све ове 
молбе и жалбе биће упућене одбору за молбе u 
жалбе. 

Господо народни посланици, народни посланик 
г. Д-р Никић упутио ми je питаше зашто није стављен 
на дневнн ред нзвештај Верификационог одбора o 
накнадно проведеним изборима у Срезу оточачком 
и када г. Претседник мисли ставити овај извештај 
иа дневии ред. Ha ово питање част ми je дати од- 
говор: 

По Закону o пословном реду у Народној скуп- 
штини верификација једног посланичког мандата 
има два дела. Ирви део свршава се у Вернфнкационом 
одбору, коме Иретседник Народне скупштине no § 
6 упућује послаиичка пуномоћства, сва акта из- 
борна и све жалбе против нзбора. Верификационп 
одбор цео тај материјал испитује, утврђене чињенице 
излаже и подноси Народној скупштшш предлог у 
своме пзвештају. Чим je с тим извештајем поступ- 
љено no § 7, почиље надлежност саме Народне 
скупштине, и то je други део тога посла, јасно 
одвојен од првог. Рок од трн месеца o коме je јуче 
поводом ■ повреде Пословнпка говорио народии по- 
сланик г. Д-р Ihiiviili, односи се на време у коме je 
сама Народна скупштипа дужна да реши питал.е 
посланичког мандата, п нема везе са претходним 
радом у Верификациоиом одбору. Да je то тачно, 
сведочи цео текст § 9 Закона o пословном реду у 
Народној скупшташ!. Taj параграф бави се по- 
ступком при вернфнкацнји посланичког мандата 
искључиво у Иародпој скупштиии, a не и у Вери- 
фикациоиом одбору. To несумљиво произлази из 
свих љегових ставова ирвог и другог, na и трећег. 
11])ема томе када се при крају Tpoiier става тог па- 
раграфа захтева да се „ово питање мора решити 
најдаље у року од три месеца", то значп да у томе 
року сама Народна скупштина у својој седници 
има да изврши верификацију мандата и да тај рок 
почиЈве да тече од дана када je пзвештај Верифика- 
ционог  одбора саопштеи   Народпој  скупштини. 

Разуме се no себи да кад Народиа скупштина 
ипјо на окупу, те нема материјалне могућиости 
да остаие у границама времеиа од три месеца, које 
предиЦа § 9 Закона o пословном реду у Народиој 
(•купштшга, тај се рок мора прекидати и не може се 
рачуиати као јвдна целииа. 

Пошто смо утврдшш да се верификација једиог 
маидата има да иввроаз у року од три месеца, ра- 
чупају1т од даиа када 'Иародиа (•купштина узме 
у лостунак иишмитај Иерификационог одбора, ИОПИ- 
гаћу олучај мандата у Оточцу. 

1) Верифпкациони одбор саставио je свој изве- 
штај o вакнадним Ивборима у Срезу оточачком 8 
априла 1932 године, a предао га je Претседииштву 
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Народне скупштине 12 апрпда 1932 године, где je 
истог дана заведен под бројем 6898. 

2) Како Народна скупштина није држала своје 
седнице 14 априла до 6 јуна, то je овај извештај 
саопштен Народној скупштшш на 46 редовном са- 
станку од 10 јуна 1932 године. 

3) Од саопштења овог нзвештаја Народна скуп- 
штина je држала само једну седпицу и то 11 јуна, 
na којој су претресана два законска предлога: 
Иредлог Закона o споразуму o клнрпнгу између 
Краљевине Југославије и Републике Аустрпје и 
предлог Закона o споразуму o клирингу између 
Краљевпне Југославпје н ШвајцарскеКонфедерације. 

4) За ову седннцу, од 11 јуна т. г., ннје могао 
бити стављен на дневни ред поменути извештај 
Верификационог одбора, јер није био протекао 
минимални рок у коме извештај има бнти штампап 
п раздат господи народнпм посланнцпма пре став- 
ља№а на дневни ред. 

5) Од 11 јуна na све до 5 августа Скупштииа 
mije држала своје  седнице. 

6) Ha седнпци од 5 августа Скупштипа je утвр- 
дила дневнп ред за седннцу од 6 августа, на којој 
су изабрани одбори за проучавање хитнпх закои- 
скшс предлога, које je Краљевска влада поднела 
Народној скупштшш. Ha овој седипцп утврђек je 
дневни ред за седницу од 8 августа, за коју су став- 
љепи na дневнп ред такође хитип законски предлози 
o изменама и допунама у Закону o граиичној труии 
И o увођељу у живот предлога Закона o коваљу 
сребрног новца п др. 

7) Ha седници од 8 августа утврђеи je дневии 
ред за дапаши.у седипду u стављвни су опет хитни 
вакОВСКВ предлози и то o ковап.у сребрпог иовца 
и o измснама н допуиама у Закону o порезу иа 
пооловни промет. 

8) lio §-у 31 Закова o аословаом реду у Народ 
ној  скушптшш;   „lio  иЈх^д.киу   Претседника,  a no 
lar.ivmuii.v   1!ладе,   ДНвВНИ  рвД  :(а  стичу   идуКу   СвД 
ппцу утв]>1|у|1' само Н&родна окушптива иа крају 
седнице беа претреса", a хитнп закоискн пјјод.чози 
имају ПрввНСТВО вад оста.шм njKVlMOTiuia и crait- 
.ii.ajy ce na ДНвВНИ рбД ПО ГГОвТХОДној одлуци Пародпе 
скупштпие, којом ona о/цхЧјује одбоЈшма ров ДО кога 
гу   дужни   подисти   СкуПШТИНИ   ('BOJO   iianiMHTajt'. 

To СЈ pa:i. i(i:iii неодол.гше IM.M', могло бп CC ))(!iiii, 
због којих ивввшта)   Вврифшшционог одбора вцје 
до сад могао бпти ставл.оп na диевип рвд. A ирема 
тумачсп.у § 9 Посдовншса, и^доженот у аочвтку овога 
одговора, рок од 3 мвредо уошпте наје аротекао, jep 
Ce виа рачунатКОД 6 јуна 1932 годиие као даиа, кад 
je овај пзтмптај Верификационог одбора оаошатвн 
KapoflHOj ОХуиШТИНИ. Занл.учак: Повреде Послоп 
iim;a.   псма,. 

Др. Iliiicojm lliihiili:  \l(i iii\i ва рвЧ. 
ЛрапгсОпик Др. Коста lvy>iaiiyjl,n: Има рвЧ г. 

Ilmaili. 
Д|». ВвСОЛа IliiKiili: Госиодо иародпп иоглампцп, 

iii'liV толико да гс уиуштам n да поГтјам иаподе mic, 
које je Г()(ипдпи НрвТОВДВИК Куманудп овде иавео, 
шчп ј,у гамо да цвтвраи § 9 Занова o восдоввом рвду 
у Народној скупштина, којн у овојој вад&ој ал&нејв 
експресцс Н(!])Г)11<' ivnun овако:  „НарОДНС! (чсуиштппа 
може оонажвтв ввбор, впв га понвшфитв влв   <>д- 
ГОДПТВ пд,ivi;y o л.сму u паЈи^дпти да M упит ио 
Трвбар iiiUiiiliaj, a.in Св ОВО тггап.г цора рптгт naj 
ДвДМ  У  року  ОД 'Г])11   мгггци." 

Рок од три месеца почпње оним даном када су. 
обављени изборн у Оточачком срезу, a то je 20 марта 
ове године. Ja концедирам г. Нретседнику Народне 
скупштине, да тај рок тече од онога дана када je Ве- 
рпфнкациони одбор поднео тај извештај Народној 
скупштпнп, a тај je рок 7 априла. Ако ce и тога 
рока држимо, ипак и ту je наступио застара. Лли, 
господо народни посланпцп, није нама стало овде 
до тога да доказујемо постоји или не постоји застар, 
него ja питам г. Нретседника Народне скупштине, 
зашто до данас тај извештај није стављен на дневни 
ред, премда je било ту и могућности и прилике да 
ce тај извештај стави на дневнн ред Народне скуп- 
штине. Ми смо га, господо народни посланици, мо- 
гли ставити на дневни ред данашње Скупштине и 
и данас би то питање било решено... (Милован Ла- 
заревић: Има важнијих питаља)... Важно je и пи- 
тање да један срез у држави не остане без свога за- 
ступника... и то питање могло ce решити у На- 
родној скупштини за четврт сата. 

Ja ие знам којп су разлозн руководшш и руко- 
воде г. Нретседника Народне скутитине, али мен" 
изгледа да су ти разлози политички и да ce Влада 
боји да то стави на дневни ред. To, мене, господо, 
mi најмање не занима, мени je потпуно ирелевантно, 
ja овде говорим са становишта закона и тражни Да 
ce тај извештај стави на дневни ред. 

Који су полнтички разлози који воде ВлаДУ 
да тај пзвештај не ставп иа дневни ред, ие знам, jep 
и г. Др. Таорђе БрапковиН и г. Др. Илнћ бирани су 
на листн г. Иетра ЖивковиКа, a и обојица су члаиовп 
ваше једподушпе и јединствене странке и ja, с тога, 
ne рпдпм да бн ту могло битп политичких разлога да 
ce тој извештпј Вернфнкациоког одбора ne ставп na 
диевии ред. 

Mu смо, господо иародим пос.ианици, крн» и11?' 
ламснт, jep пама фали један члаи (Смох). Г. 'Борђо 
БранковШ! долази само сваког првог у (lnvniirniiiv 
п ne сматра ce вародшш вастушшком, a г. Др. Илп!« 
чека иред вратпма na мплост r. [Третсвднвха На- 
родпе окушатине да п.огову ствар стави na диевп" 
рвд. Ja, господо пароднп нослаппцн, у пме моје, a 
д])жпм n у име »ипју вас, протсствујем да ce та ствар 
aanдачп u иахтсиам да ce тај пзтчптиј станп игго npo 
na дповпп ])('Д- 

Прстседник Др. Коота ЈСумачудн: Господ0» 
ииодим   да  je   несум&нво   ако сс цржино   твком 
 мовппка, да рок од ■> мссеца ne течс од дапа пп- 
борв, !i(4'u ОД 1" jyna, када je naiuMiiTaj Иерифпкади 
опог одбора caonniTen у НарОДВОЈ cnj'nnrmim. В "".I*.' 
бипо imi;ai;mix других раздога ДЦ ce тај пзтчптаЈ 
ne ставн na дввввв ред. Ja сам, господо нароДвв 
iKK мапидм, ii:i lovKno n кааао у коме vy времвн? 
држапе скупттпнске оеднвце. Ипла je свега јси^1 

СвДНИЦв, 1 1 јуна, na ј(! нистао јцхчспд cne до npo ДВа 
дана, када je Народпа (кутитипа пичсла aOHO*5 

рад n опда су бплп стаиличт na дистт ред зак()П<,нИ 

оредаовв KOJU као вдхва долаве! ва дћевнв рбд "I'" 
снпх   ;iiiynix   :)ai;(iiiii;iix   прсдлога   и   шнгттаја. 

11])ематоме, ne MOVKC fiimi ппкаквих по.чптич!«"-4 

раВЛОГа у ТОМв ШПМ№У, l"'l^(,' овдо су разлозп чи(Т(| 

матерпјалпе iipiipo;;(! n пемогуКпистп да ce тај изн"- 
штај ОбрификаЦИОНОГ ОДб<^>а станп na дпсиип I"'^ 
Цре no mro (41 riipmr хитпп аакошкп прсдлоаи. 

С.ада, господо, ПЈјелази.мо na дпсшт ))(!Д-'- 
Др. Hinili JIoiiMiipeimli:  Г(1( модппс  Ирпггдт1'"'' 
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no § 49 Посдовника ja пмам да учшшм јсдно усмено 
и кратко niiTaite. 

Лретссдник Др. Коста Кумануди: Нисте га 
поднели  писмено. 

Др. Пван Лопчаревић: Ja не тражим одмах од- 
говора на то питање, али ja имам права no § 49 да 
учншш кратко питаЈве. 

Прстседник Др. Коста. Кумаиуди: Изволите, 
гоеподипе посланиче. 

Др. Пвап Лоичаревић: Господо народни по- 
сланицп, већ имаде дуже времена што се у нашој јав- 
ности види једна врло чудна појава, да све оно што 
у Народној скупштшш излази, да све оно што се у 
штамш! треба да регнструје, o раду Народне скуп- 
штипе, да оно у iiainoj штампи не излази, нарочито 
се то тиче рада нас, који нисмо чланови вдадине 
већине. (Прпговори и жагор). Ja сам, господо, кад 
се овпх дана десила немила појава, да су угледни ли- 
стовн, као што су у Загребу „Јутар)БИ лист" н јуче 
„Обзор" билп конфпсковани, упутио Господину 
Иретседнику питаЈБе n замолио га да заштити пре 
свега угдед, онда авност Народне скупштине и онда 
право народппх посланика. 

J a, господо, хтео бих да се осврнем на иеке раз- 
Логе, који се,... 

Претседник Др. Коста Кумануди: Господш1е 
^осланиче, вн можете само miTaibe да упутите. 

Др. Пвап Лоичарсвић: (наставља): Треба да 
рбравложим mirajbe. 

Прстссдпик Др. Коста Кумаиуди: Имате пет ми- 
»ута времеиа na расподожеп.у. 

Др.  Ииан Лоичарсвић:   Нијо још прошло  пет 
Минута. 

Господо, кад су бшш конфпсковани ови лпстови 
У Загребу, 0}1да смо добпли овакве разлого, које je 
№>жавни туншдаЦ тамо павео: да сс штампашш са- 
ставцима изавива мрж&а против државе као j;ejmiie 
то верски и пдеменскв ])аздор, јер штамлани паводи 
садрже увреду и клевету против oprana државне 
вдасти. Кад би у Уставу имади загараитовапо суд- 
'ку самосталност n попокрстпост, опда би могли и 
Вдада u MU да пустимо да државни тужноцв конфи- 
'кују iino хоће u како xohe, јер то мора да иде ни 
"ni'iiv сдободног и невависног суда. Лли мн no Уста- 
чу тек након пет година, од Устава 3 свптембра npo- 
"ii" године Јимадсмо <уд<-ку псзависпост. Због тога, 
""иод,,. и.шда fm морада да пазп шта раде државпп 
''Уи.поци, да ли Dim у испши na тсмел.у конхретних 
Чримора и стварних доказа оваквих ппсппуација 
Ч'" rvn.ijv против извесних лпстова иди не посту- 
пају. 

11 вато сам ja то иптал.о упутио Господипу Ирет- 
^вДнику, ii ja мисдим да овде пема nn једпог посда- 
Jl||i.u, који се неће олоиорги сампом у томе да се бар 
У овом TciiiKoM врсмепу, гдс иемамо ппкаивих поли- 
Tu'iiaix и грађански^ слобода, да квмо барем допу- 
"'"ni да ивађе у јавност оио mro послаппци радо. 

Ja би молпо Господипа Првтоедника да мп од- 
^бори ако сматра да ми но може дапас да одговори, 
^ Mu одгоио])!! како je ои урадио и какоје заштитио 
^Рава народних аосланика, јарност и угцед Народне 
0кУпштине. 

Претседник Др. Коота Кумапуди: Данас вам 
h[' могу одговорити, јер сте шиа&в ардавди ч>ед 
"'""так гсдпиц.', и uiua.M пмао времеиа да ra npo- 
^ам. 

Предазимо na дпевни ред. Прва тачка дпевног 
реда je: Претрес одборског извештаја o преддогу 
Закопа o ковању сребрпог повца. Има реч известилац 
г.   Ото  Гавриловић. 

Известилаи, Ото Гавриловић прочпта одборски 
извештај o предлогу Закопа o ковању сребрпог 
повца,  (Види прилог na Kpajy дапаппћег састапка.) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч Г. 
Мипистар флнапсија. 

Министар фипапсија Др. Милорад Ђорђевић: 
Господо народни послапици, Краљевска влада под- 
пела вам je na решење три законска предлога: 
предлог Закопа o коваљу сребрпог повца, предлог 
Закопа o нзменама и допунама у Закону o држаБној 
трошарипи, и предлог Закопа o изменама и допунама у 
Законуо порези na послоипи промет. Ta гриЗакопа 
чхше једап блок; једну целипу, опи у оспови носе 
исто обележје, изазвала их ie иста потреба. Иако 
су од га три Закона na дневпом реду дапас само два, 
Tpehu ће, падам се доћи сутра, ja hy вам у пајкраћим 
потезима, пружити образложења које важе за сва 
три Закопа. Разлози који су руководили Краљевску 
владу да вам подпесе ове закопске предлоге, и да 
вам предложи мере садржане у њима, су фискални 
разлози нужде, да држава обезбеди у потпупости 
подмирење својих потреба. Тим закопима треба 
да се држави омогући извеспа сума вапредпих при- 
хода, са којима би na првом месту, била измирепа 
укуппа сума државних обавеза из рапијих годипа, 
т.ј. ликвидирање буџетског дефицита sa 1931-32 
годипу, a na другом месту, помоћу вапредпих при- 
хода којн из тих закопских предлога треба да ре- 
зултирају, омогућило нормалпо и уредпо изврши- 
ван.е буџета за текућу буђетску год1шу. 

Државпе обвезе из рапијих годипа, na које се, 
у првом реду, мислило у предлагап.у ових шузетних 
мера, изпосе у округлој цифри 700,000.000 дипара. 
Према податцима Мипистарства финансија од кра- 
ја месеца јула тачпа je цифра 604,000.000. Међутим, 
опрезпости ради, рачупајући са извесним обвезама, 
noje се могу јавити још у току наредних месеци, 
ми оперишемо са цифром од 700.00U.000. Ту суму 
треба да нам пружи добит од ковапа сребрпог повца 
које je предложепо овим првим закопским предлогом. 

Друга два законска предлога треба да пам омо- 
гуКе, у главпом, бољи прилив прихода и, тим самим, 
дакше и уредпије извршеље буџета за 1932-33 го- 
дппу. Ja сам имао прилике пеки дап да пред вама 
детаљно издожим цифре које приказују изгледе, 
са којима можемо очекивати крај ове буџетске го- 
дине. Taj крај ne можемо очекивати са потпупим 
миром и са потпупом равподушпошћу. Тешке при- 
вредпе пршшке у земљи имале су и имају пеповољпу 
реперкусију na придив државних прихода у државпу 
касу. Према податцима o извршел.у буџета и o кре- 
тшиу нрихода и расхода за прва три месеца текуће 
буџетске х^одине то подбациваље прихода no кате- 
горијама крсће се између 15 и 20%. Несумллшо je, 
да ћс тај резудтат у паредпим месецима бити у не- 
кодико поправљеп, поправљеп na боље, алп пемамо 
оспова, на жадост, да претпостављамо, да he тај 
резудтат у потпупости задовољити паше очекивал.о, 
које смо имали npn израдп предлога буџета. 

И ако пам приходи подбацују n расходи се no 
буџету ne лзвршују у onoj мери у којој су у буџету 
од Иародпог претставништва одобрепи, n no бу- 
џоту расхода постижу се уштеде самим пастојава- 
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љем Краљевске владе да све расходе, да расходе 
државне сведе у гранлце факткчних прпхода којн 
се наплаћују, те можемо очекиватн да, благодарсћи 
тим уштедама које се постижу у пзвршењу буџета 
чисто механнчкпм компреснјама и на основи адмп- 
нпстратавних одлука Владе као п уштедама, које 
се могу створитп у току наредпих месеци новим ме- 
рама, да ће извршење буџета на крају ипак дати 
резултате, који неће имати тешких последица за 
опште стање наших државних (јшнансија. Ево не- 
колико цифара, господо: 

Наш буџет опште администрације, онај први 
део нашега буџета предвиђа за прва три месеца те- 
куће буџетске годиие расходе у укупној дифрн од 
једне шглијарде осам стотина деведесет милиона. 
Од тога смо ми утрошшш једну милнјарду 540 мн- 
лиона, уштедилн смо нешто више од 350 милиона 
динара. У толико je маље утрошено иего што je то 
било могуће no креднтнма предвМђвВШ у буџету и 
и одобрелнм од Народног претставшгштва. По бу- 
џету државних прпврединх предузећа укуппа уштеда 
т.ј.разликапзмеђупредвнђеинхкреднтазапрватрн Me- 
cena буџетске годинеи стварних пздатакизпосинешто 
мшве од 100 мплпона динара, тако да према буџету 
узетом у целпии постигауте уштеде за прва три Me- 
cena буџетске годпне, пзносе 450 милпоиа дчиара. 
Лко бисмо те уштеде препели na целу буџетску го- 
Д1шу рачунску, то би пам дало јсдиу кванјарду 800 
милиопа дппара. Неопрезно би МПО ])ичу11атп ca 
том цифром. У буџету се ne могу пикада уиети све 
потребе које се могу jauirni у току годшго. Ko je од 
вас имао прилико да бацп јсдаи поглед na објавл.сип 
преглед прихода за прна туи мсгсца, могао јо видсти 
да у разделима буџета, плф. у раздслу врхоипс 
државне управе o испзпјама n пивалпдпма, UpOOfi- 
пат фактпчкпх утЈ)Ошака првДпЛ)ев je у буџоту ис- 
niTO више од 100. llul.c дак.!с IIOTJICOHO да се одобро 
крсдптп и за извешг вишадве ИОТрвбв^См у гцсму, 
опу цт1фру од једие мплпјаЈјдс и sno мгипкша дчиара, 
као могућу очсштииу уштсду у току шарШОМ 
буџета, треба свести радп опрвШОГ и ирамишог 
npeBnljaif.a na 1 мплпјарду и 500 lOunmM дииара. 
према томе, од ВМВвГ укуипог буџвта ROJa ПКООВ 
11 мшшјардп n 320 Mii.iuoiia дипаЈЈа, ако одузмомо 
Morylie уштеде од l'/a мЈгавјардв, фактжчхи расходв 
no буџету треба да иам вввеоу 9 ми.шјарди и 800 
милнопа дииара, dfl [ftoto, vpeba ))ачумат11 ca пешто 
HciiiiM гу.мамн, jcji m им буџвта, ooioi раоходв ирод- 
iiiil)cnnx у oiioM    рачуш I>IIM ЦИфарокОМ Д|'.iy буџвШ, 
iiaiua  државна благајна пма ■ ва пс равходе na 
ОвНОШ   iисцпја.птх   on.iaiiilicn.a   у   Фив.   ;iai<niiy. 

Укупна сума тпх расхода за TCKVII.V буџемку m- 
дипу je 700 .мплпома дпмара. ОД ТШС 700 ми.икша 
дипара, iicT (тотпиа ми. икша ,um.i)ia пргтггавл.ају 
ncli paimjc КОНачНО ]iciy.ииаис оиапсЗО за KOJe 06 
lici. na ])ainijc таЧВО :iiia,|y ратс n pOKOBD исмлатс. 
Tu сс ])асх()Д11 mrni Moiv од, I(I;I;MTII mrni мпгу yini- 
пути. У одиосима na тс раОХОДб Мтшгта]! ([мтат ија 
je само благајпик: кад му ов ПбДВеОЈ рвчувн пма да 
ИХ urii.iaTii. Дак.Н', ссдам OTOTBHS ми.иита ДИВвра 
буџстсиих расхода 6nlio спакако niKJipa ca којом 
треба рачуиатп ujm (IUJICIUKI.M ii)ic;imil)aH>y. СвДВИ 
OTOTBRa мп imma дп11а]>а н дснст мплпардп И ООвИ 
стотина Mii.iiKnia димара рбДОВНИЗ! пуџсп ких раОХО- 
Да, то je око дсггт Mii.iiia]i,ui n мстири гтотинс ми.Ш- 
она до деоот и во ммлпарди, цифра укушии росхода 
са којом треба да рачуважо до 1фаја твкућв буџвтсзп 

годппе, расхода за које треба обезбедптп покрпће 
Како ? Рекох већ мало час да пам прпходп попба- 
цују. Не подбацују ппак ополпко колпко то na првп 
поглед пзгледа и како се то у пеобавештепој јавно- 
сти претставља. Кад се нарочпто има na уму да су 
први месеци у буџетској годипи код нас увек дефи- 
цптарпп, онда n процептп паплате прнхода у првтш 
месецима ове буџетске годипе немају много nenop- 
малпога. Прп свем том, са обзиром na те тешкоће 
у којима се палази целокуппа привреда, у пашпм 
предвп1)а1Бима морамо бпти вапредпо опрезпи н 
рачунати са извесшш подбацивашем прпхода и na 
крају буџетске годпне. Подбациваље прихода са 
којим ja рачупам код поједипих врста државних 
прпхода предвпђсшш у државпом буџету je следеће: 
код непосредпих пореза који су у буџету предви- 
ђепп у укупиој цпфрп 1,663.000.000, ja рачупам, 
базпрајућп своје предвиђаље na резултатпма пред- 
Bnljaiba за прва три месеца паплате ове годипе, уз 
пужпе корекције разуме се, да ће приходп подба- 
цити за 10%, односно да he резултати паплате из- 
посити једпу и no милпарду дпиара, рачунајући ту 
опште пепосредпе порезе, регулисане закопом o 
пепосреднпм порезама, посредни прикупљепп no 
рез, т.ј. порез na пословпи промет n војппцу са ду 
говаппм порезама. Код посредних пореза очскп- 
ваип резултат no моме мпшљељу 6nhe след^Ш: код 
трошарпне na пет стотипа педесет n пет мплиопа 
предвпђеног прпхода у буџсту рачунам да iiCMO na- 
платпти осам стотипа мплпоиа. To предвпђаИЈе je 
оправдано, јср je у току прва трп месеца ове буџст- 
ске годипе, и поред врло осетпог смап.еи.а куиовие 
Molin стаповтпитва, розултат изнео 90%. 

Од такса na укупио предвпђоип пјшход од 1 
милпјарде 230 милпопа, рачуиам да iic држашга каса 
убратп 1 мплпјарду, рачупајуКи ту и воваринСКУ 
таксу no тарпфпом броју 101 Иакоиа o таксама коју 
iran.iaiivjc Митктарстпо саобраКаја. Од цаЈпша на 
1 милијарду в 100 Mii.nioiia преднп^сиих ирихода 
ne можемо ])a4yiiaTii no.i.u резултат у паплатп ОЦ 
650 мплпопа двпара. Разлоге једва, да je потрсбп" 
да иаглашанам: смап.сл.о i;yi[OBnc Molili стамотппптиа, 
TcniKoliC уиола услсд псдо'тапга дсппла. li'o,4 моио- 
пола na I мплпјарду и Sli милпопа пЈЈСдппђоиих 
ii])iixojia можемо оченпватп јодму и no милпарду као 
максимум. Од прихода државпих iipmij)(VU4ix пре- 
дузећа узстих у бруто сумп, у бруто суми ив KOjB* 
та првврсдна прсдузо11а у првом ])сду иодмпрУЈУ 
(•војо сопствепе рагходс, a у Д])уГ0И рвду остнарсии 
вншак предају главпој Државпој благајпицч за под- 
Mnpoii.o oiniiTc дрмавве адшсапотрације у чвтир* 
и no мплиардо дпиара рачунам, да ke бити оства- 
рвНО 88%. To he дати ефвквФ ОД 3 милпјарД0 

SOO Mii.nioiia дпмара. 
Сви ти Прпхпди  ri;viia да1.(!  иам   Крајњи рввуЛ 

тат од 9 иилијарди .'!5()Mii.imoiia ;(iiiia]ia прсма lOn'10 

ми. mja]i;ui раоХОДв ca којпма CKOpO ПОувДаНО МОЖв*10 

рачуиатп.  РавДИка јв ДаХЈ Д 1 ми.Шјардс и  ISOM* 
.moiia данара. Tj равлјшу трвбб аодунити да се (ЈДР' 
ma буигггка равнотвжа, a буџатока равнотвЈка w 
мора одржата  ifiaKj ц№Ј и беа икаквих обвир8, 

lica ovi.icTcicc раввотажб ввма реда у финансијама! 
без реда у фпнаисијама пс.ма л.ихоис со.шдиост11' 
бев со.тдмих ii ВДравШ (јтмаиспја псма рвда И lia 

Bpcnne у Држанп. С.пима мам TO мора оити иајтч1111 

циљ u najciicTMja дхиаинт. Да тој ДужВОСТВ ОДг0 

ворпмо,  да  taj   ЦВЉ  noiTiuiicMo,   Плада jo  MOp**" 
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да вам предложи ове ванредне фискалне мере. Оне 
joj нису биле пријатне, али другчије се није могло, 
другпм изворима са приходима у овом моменту 
нисмо могли прибећи, јер je потреба државе дик- 
товала не само да се добију приходи, него да се до- 
бнју сигурни приходи и да се добпју брзо, што пре. 
Такви приходи могу се добити само путем посредних 
пореза. 

За то се Влада n одлучила на тај пут. Први од 
предложених Закона, Закон o ковању новца, не HO- 
ćU собом никакво фискално оптерећење. Он међу- 
THivj треба да да државној каси гро прихода, највећп 
део од укупне суме која се очекује од сва три Закона. 
Колнко ће та сума битп тачна, за сада je то немогуће 
рећи за то, што се још не зна коликићебитистварнп 
трошкови коваља сребрног новца. Ти трошковп 
завпсиће у првом реду од цене сребра, a цена сре- 
бру у последње време нарочито прилично варира. 
У сваком случају мислим да можемо оправдано 
очекиватн да ће нам добит од ковања сребрног нов- 
Ца омогућнти да у потпуности ликвидирамо буџет- 
ски дефицит за 1931-32 годнну. Велики he то ре- 
зултат бити. He треба нарочито да наглашавам ко 
лпку незгоду претставља данас тај буџетски деџфи- 
Цит. Он притискује и на државпи кредит и на ма- 
тернјалну ситуацију свакога појединца, којп je у 
томс положају да му се нешто дугује. Разуме се да 
тешкоИе у којима се он налази скоро аутоматскн 
прелазе н на читав низ другнх економских једишш, 
које су с јњим у ма коме иословном односу. Морамо 
настојати да у што краћем року постигнемо циљ 
коме смо у првом реду тежшш. To je прва корист 
и добра страна овог законског предлога од кога ћемо, 
као што сте свакако видели из текстај добити још 
550 милиона коваиог (ребрног новца. Друга корист 
je општија, корист која има шнри економски и мо- 
нетарни  зиачај. 

Са пуштал.см у оптнцај овог сребрног новца, 
ми IK'MO добрим делом MOLH попјмштп ону празшшу. 
Koja се данас ооећа у иовчаиом оптпцају услед теса- 
УрираН)а, a то je једиа појава која увек у ванрсднпм 
ирц.ткама, као што су ово данас, прати к])изу по- 
Bepejiia. 

Једна техпичка монетарна последица пушташа 
У оптицај овог t'])or)])iioi' иовца за нас je нарочито 
Кнтеросаитиа с обзпром na опште прнвредне пршшке. 
nymT£Ube у оптнцај сребрпог повц;1, како je то прод- 
пидсо :!,-IIC(.II o i.oii.-iii.v i рсГфпог iioDun u Закон o 
Народпој банци1, mahe за последицу да се из опти- 
Цаја повуку сво новчанице од no 10 динара, a л.их 
ВКа 450 МИЛИОНа динара. Новчапн оптицај Народпе 
банкв биће за толпко милпона динара мал.и. Ирема 
том смаљвв.уоптицаја n ();Uiory:!.iaT)ioi' nonpnl.a пре- 
Ма укуштм Паичппим оиисзама no виђел.у ботв ПО^ 
li])aiu,"(4i ;ia иЈтилпжио 'i VT) n.iii 5",,. Умссто .'Ki 
;{/ КОЛИКО je данапш.е uoKpnl.c иовчаног оптнцаја и 
"бнпс;);! no mil)(Mi.y, дак-.п', II\I;II.CMO (»л ii]Jii.iMi,T 'iil 
'''I",, a то практичпо зпачн да ce за Народиу бапку 
"lioiimpvjc могуКпост cMiiriijc, у КОДИКО ГО равумв 06 
ђдговара њеним пооловним тонликама и статут- 
Џаш одредбави и уколлко то будв ивиокивало ота- 
ft^ аривредв. У сваком случају Народна банка nv 
Штањем > оптицај сребрног »»вца, OSHOOHO повла 
чељем нз оптицаја новчанвда од no 10 динара, до- 
лазц у велнку могу^ност, као што je било до сада. 
Да алнмонтира нашу народну прнЕроду повољним 
кродитом. 

Дакле, господо, користи од овога посла, од ко- 
вања сребрног новца, су несумњиве. Он би можда 
могао код некога изазвати и пзвесну бојазан, бојазан 
наиме, да ce пуштање у оптицај велике количине 
сребрнога новца не изрази неповољно на цене, да 
то повишење новчаног оптицаја код нас не покаже 
какво инфлаторно дејство. По моме уверењу нема 
те бојазни. Наш новчанн оптицај je мали, релативно 
малп према укупном броју становника наше земље, 
он можда није мали према фактичким потребама 
промета, према интензптету привредног живота, али 
релативно према осталим земљама, и према броју 
становника код нас, тај оптицај није превелики. 
Hehe бити превелики ни овај оптицај ситног метал- 
ног новца. Рачунајући тај оптнцај на бази од 600 
милиона дииара за колнко до данас постоји правнп 
основ за ковање, оптицај би износио no глави ста- 
новника 46,7 динара. Толики оптицај међутим од 
европских земаља данас има само Бугарска. Све 
остале европске земље, и то рачунајући no подацима 
за 1931 годину, a већина земаља су у току 1931 го- 
дине исковале нове контпнгенте овога новца, —■ 
све остале земље имају јачи оптицај металнога 
новца, рачунато no глави становиика. 

Са овом количином од 550 милиона наш ће ce 
оптпцај повпсити на 78 дпнара no глави становшша. 
И са тим изпосом неће ce отићи далеко: кретаће ce 
у истим граиицама у којима ce крећу у овоме погледу 
и остале европске земље истога економског стен- 
дпнга. 

Дакле, овај законски предлог, господо народни 
посланици, има несумшиво добре страче. У колико 
би ce могло говорити o jberoBiiM рђавим странама, 
ja мислим да можемо бити спокојии, Да ce те рђаве 
стране у праксп nehe огледати. И државне финансије 
и целокупиа наша привреда видеће од тога само ко- 
рист. Нуштањем у оптицај тога новца ублажиће ce 
у осетној мери ова затогнутост на новчаном тржишту, 
која ce данас oceha. 

C откла11.ап.ем шш бар ублажел.ем те новчане 
затегпутостн која постојп, iiecyMibnBO je да he u кр- 
воток у лашем привредном оргапизму бпти живл,11, 
да he прмвреда коракнути папред n да he в опште 
привредне TeniKoJie, од којих пати и nama земља 
због општих узрока, узрока који су изазвали при- 
вредну  крпзу у целоме  свету,  бити  мал>е. 

Иеколпко речи, господо, o овом другом Закопу, 
којп ha одмах после овога доЈш пред вас. Ви ми 
neheTe замерити што у 1гатересу времена, којим 
мислим да сви морамо располагати рационално, 
сада говорпм o л>ему, o Закопу o порезу на пословни 
лромет, o нзмелама и допулама управо у Закону o 
порези на пословпи промет. 

Карактерлстика тога Закона je да ce стопа no- 
реза na пословпи промет удваја. Основна стопа je 
до сада била 1%, бнће 2%. Ми ce у погледу стопе 
онпм Закопом ивједлачујемо са Маџарском, са Ау- 
отријон, оа Фралцуском. Чехословачка има 3% од 
ове годлпс 

Ja сам у почетку пагласио да Влади нпсу биле 
пријатнв баш ове мере. Морала лм je прлстулптп. 
\ вашто je ариотушша баш променп стопе код no- 
реза na иоеловлл лромет ? Скушш порез на пословнп 
лро.мет no Закону од 1930 године примеп.ен je првп 
пут уз буџет за 1931-1932 буџетску годину. Прем! 
рачунаи>у пре израде предлога буџета прсдвиђало сс 
да ћо овако нивсаираље Закона o порсзу на посдовни 
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промет дати државној каси приход од 600 до 700 
милиона динара. Ta предвиђања, међутим, нису се 
пспунила, нису се испунила чак ни предвиђаша у 
буџету за 1931-1932 годину, иако je он био знатно 
скромнији. Предвиђено je било у буџету за 1931-1932 
годину 450 милиона. Резултат у наплати je био 309 
милиона само. Због тога смо и у буџет за 1932-1933 
годину унели само суму од 300 мнлиона. Нажалост, 
нема изгледа, према резултатима наплате за прва 
трп месеца ове буџетске године да ћемо и ту суму од 
300 милиона досегнути. За прва три месеца напла- 
ћено je 52 милиона, према чему би могли очекива- 
ти наплату на крају буџетске године од 200 до 210 
милиона. Настала je дакле празнина од 100 милиона. 
Да би ту празнину попунили, предложио сам до- 
пуну и измену овога Закона. 

И ако из разумљивих разлога, разумљивнх и 
мени као Министру финансија, свако појачавање при- 
хода ове врсте тешко пада, ja мпслим да се такав 
порез у овој висшш ипак мора примити и може прн- 
мити, j ep смо и са овом стопом и са овим резултатима 
наплате, коју предвиђамо, знатно испод већине 
европских   земаља. 

Опет неколико цифара. Оптерећење no основу 
пореза на пословни промет у нашој земљи, есконти- 
рајући n резултат овога повишеша стопе, изнооп 
21 динар no глави становннка. У Француској то 
оптерећен.е износи 209 фрапака одпосно 470 динара; 
У Чехословачкој ono износи 85 чехословачких круна 
односпо 140 динара; у Лустријп пзносн 38 шшшнга 
одиосно 304 динара; у Мађарској пзноси 11 пенга, 
даклс 110 динара. Kao што видите разлика je врло 
осетна, те мислим да се ona може поднети. 

Господо, ja сам завршио. Остаје ми још да вас 
замолим да схватите велику потребу да свс ове ва- 
конскс предлоге изгласате, те да пружите Влади 
могућност да дође до сретстава која he омогућпти 
пормално нзвршеЈњс буџета, исплату државних ду- 
гова  и  здраво  финансиран.е (Пљескан.е). 

Лретссдник Др. Коста Кумапуди: Нико се иијо 
јавпо за роч од господе народних посланика у на- 
челу o законском предлогу и прелазимо iia гласаље. 
Гласаће се поименце за и прогпив. Модим господина 
секретара да нзврши прозивку. 

Секретар Мнлан Мрављс прозива народне по- 
слапнке и они су гласали обако: 

Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — отсутан 
Алексић Коста — отсутан 
АлиловиИ ШаНир — за 
АнђелиповиК Гргур Будислав Др. — за 
Annh Muha Др. — за 
AiiToiiHJeuHli Душам — за 
Аитуиопић Јосип — за 
Арапђеловнћ Јован — за 
Ауер Људинит Др.— за 
Бабамоии!! Јордан — за 
БаљиН Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Бараћ Брапко Др. — за 
Бат1111111\ ЈоЗО — 38 
Бачп!) СтЈепан Др. — за 
Бенко Jocim      за 
Бешировнћ Днмитријс lJ. — за 
Богдановић Исо — за 

Божић Милан — за 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав  — за 
Будишин Сгеван — за 
Буквић Александар — за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљевић Стеван Др. — за 
Величковић Миладин — отсутан 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомир — за 
Видић Јеша Др. — отсутан 
Видовић Богдан Др. — за 
Војиновић Јован В. — за 
Вошњак Богумил Др. — отсутаи 
Вујић Димитрије В. — отсутан 
Вукићевић Богић Др. — за 
Гавранчић Отон Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — за 
Господнетић Фрањо — за 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — за 
Грбић Емилијаи — за 
rpljHh Васил> — за 
Грубановић Милап — за 
Грубер Фрањо Др. — за 
ДавидовиН Витомир — отсутан 
Данилови!! Жнвко — за 
ДеметровиК Јурај — за 
Дервиши11 Ђулага — за 
ДимитријевиН Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Мнлап Ј. — 38 
Довезеиски Јован С. — за 
Додик Александар Така — 33 
Дошеи Мирко Др. — за 
ДраговиН Милош Р. — за 
Дрљача Бранко — за 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић Риста — за 
ЂорђевиН Владимир — за 
ЂуриН Мнхаило — за 
Елегови!! Иво Др. — за 
ЖиваиовпК Милан — da 
ЖивапчевиК Михаило — за 
Живковн!! HeiocHM Др. — за 
ЖивојииовиН Душаи М.  -   ла 
Захарић Чсдомир — за 
Зељковић Бошко — за 
Земл>и11 Јакоб — за 
ИвапдскнЈиИвкоии!! Мпрко Др. — 
Ивапишеви!! Петар — за 
Ивашевић Душам — за 
Исакови!! Миливоје Ђ. — за 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Вслизар Др. — за 
JeupoMomili Драгол.уо Др. — за 
Јевтић Жтштије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
JUBTHII Михаило Р.      за 
ЈевтиН Радован  -    ta 
Јелић Милуши — за 

за 
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Јеличић Божа Ц. — за 
Јеремић М<ивојин — за 
Јеремић Тоде Др. — за 
Јован  Андрија — за 
јовановић Александар — за 
Јовановић Ђока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
Кандић Јовиша К. — за 

•>Катић Милош — за 
Каћански Стеваи — за 
Кешељеви!-! Никола Др. — за 
Клииц AIITOII — за 
Кнежевић Ловро — за 
Киежевић Стјепо Др. — за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутин Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — за 
Којнћ Драгутии Др. — за 
Комап Албин — за 
KocTnh Драгутин Др. — за 
KocTiih Милорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драган Др. —.за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — ,за 
Крејчи Amon — за 
Крстановић Ристо — за 
KpcTiih Владнмир — отсутаи 
KpciHii Мнлутим — за 
Крстић Михаило В. — за 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмаповић Лазар К. — за 
Кујупџић Андрија К. — отсутан 
Кујупџић Богољуб К. — за 
Кумануди Коста Др. — (претседава) 
Кунтарић Анте Др. — за 
Куњашиђ јоахим — отсутан 
Куртовић Bojко — отсутан 
Куртовп!) Шукрија — за 
JlanapcBnli Миловап М. — отсутан 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — отсутан 
Jla.iapuBiili Филии С. Др. — за 
fleyuinli Тзуро Др. — отсутан 
Лисавац Младеп Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — отсутан 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — ;<а 
Макар Дако — за 
MaKcnMouiili Божидар — за 
M;ii<ciiMomili Стјепан — отсутан 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковић Војислав Др. — отсутаи 
Марјан Ђурс — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Д1>. — отсутан 
Марковић Милорад Р. — за 
MapKonnh Иикола — за 
Марковић Петар К, — за 
Мастровић Анте (l>. — за 
Матица Павао      за 
Матић Бока li     - отсутан 
^ацековић Матија — отсутан 

Машић Марко — за 
Метикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — отсутан 
Милетић Вјекослав Др. — отсутаи 
Милетић Владислав — отсутан 
Милошевић Гавро — отсутан 
Милошевић Младен Р. — за 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — отсутан 
Митровић Јован Р. — отсутан 
Михаиловић Илија Р. — отсутан 
Михаиловић Светислав Др. — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — за 
Мулалић Мустафа A. — отсутан. 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош Р. — отсутан 
Никић Никола Др. — отсутан 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутан 
Николић Бранко Др. — отсутан 
Нинковић Трипко за 
Нуић Петар Др. — за 
Њамцул Ранко Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — отсутан 
OCTOJHII Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — отсутан 
Палечек Иван Др. — отсутан 
Парабућски Ђорђе — отсутан 
Парапос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — за 
Пачрногић Љуба — за 
Перић Матеј Др. — за 
Перић Миливоје Ђ. — за 
ПериН Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милан — за 
Петовар Ловро — за 
ПетричиН Живко Др. — отсутан 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутин — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — отсутан 
IloiioBnli Добривоје Гер. Др. — отсутан 
Поповић Душаи — отсутан 
Поповић Јефтимијс — отсутан 
Поиовић Коста Др. — отсутан 
rioiioBidi Милаи В. — отсутан 
ПоповиН Милаи Др. — отсутан 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак Недељко — за 
ПреКа Никола — отсутан 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — за 
Прша Симе Др. — отсутан 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. —• за 
РадивојевиЈ! Лазар Љ. — за 
Радиђ Иван — отсутан 
Радовић Саво Др. — за 
Радоњи!) Милам — за 
Радои.и!! Миљан      за 
Pajiili Тоша Др, - - за 
Рако Јанко Др. — за 
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Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — отсутан 
Савић Аранђел Р. — отсутан 
Савић Сава В. — отсутан 
Савковић Илија — отсутан 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милан Др. — отсутан 
Селић Јоца М. — за 
Селмановић Алија — за 
Симић Милорад — за 
Симовић Александар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Никола — за 
Спасовић Вукашин — за 
Спахић Владо — за 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — за 
Сршкић Милан Др, — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — отсутан 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин — за 
Стевановић Живојин Ар. — отсутан 
Стевановић Милан — за 
Степанов Миливој — отсутан 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — отсутан 
Стијић Милан Др. — за 
Стојадиновић Милосав Др. — отсутан 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стамепко — за 
Стрезовић Крста — за 
Суботић Никола Др. — за 
Тадић Глигорије Др. — отсутан 
Теодоровић Војислав — отсутач 
Толић Игњат М. Др. — отсутан 
Томић јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — отсутан 
Топаловић Милан — за 
Торомановић Хасаи — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. — за 
ТрифуновиН Љубиша — отсутаи 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — за 
Ћирић Ђорђе — за 
Tnipnli Стеван — за 
Ттукови!! Милаи — за 
Узупови!) Никола — отсутаи 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — м 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Аитон — за 
Хаижек Лаиослап jl,p. 
Хасанбеговић квдр Др. 
Хођера Светислав В. - 
Хрибар Никола — за 
ХристиН Бора — за 
Цсмовић Филип — отсутан 

— за 
»тсутаи 

: i 

Церер Антон — за 
ЦипуШевић Методије — за 
Чорбић Бранко — за 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомир — отсутан 
Шега Фердо — sa 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Др. — отсутан 
Шибеник Станко Др. — отсутан 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — отсутан 
Шнајдар Фрањо — отсутан 
Шуменковић Илија Др. — за ' 
Шурмин Ђуро Др. — отсутан 

(После гласања) 

Претседник Др. Коста Кумануди: Гласало je 
216 народних посланика и сви су гласали за. Према 
томе je овај законски предлог у начелу усвојен. Пре- 
лавимо на претрес у појединостима. Пошто се нико 
није јавио за реч прећићемо на гласаље. Гласа се 
седењем и устајањем. Господа која су против поје- 
диних параграфа устаће, a која су за седеће. 

Известилац Ото Гавриловић прочита члаи 1 
Предлога Закона o ковању сребрног новца no пре- 
длогу Финансијског одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Скупштпиа прочитани члан 1 ? (Ирима). Члан 1 je 
прнмљен. 

Иместилаи,   Ото   Гавриловић   прочита   члан 2. 
Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 

Скупштина прочитани члан 2 ? (Прима). Члан 2 je 
примљен. 

Iljeectuii.iaii Ото   Гаврилоии!!   прочита   члаи   3. 
Претседник Др. Коста ]\у.ма"уд11: Прима ли 

Скупштина прочитани члап 3? (Прима). Члан je * 
примљен. 

Известплац, Ото   Ганрнлови!!   прочита  члан   4. 
Претссдник Др. Коста К^умапуди: Ирима ли 

Скупштина прочитани члан 4 ■' (Прима). Чла1г 4 je 
примљен. 

Известилац Ото Гаврнловић прочнта члан 5. 
Прстседник ј\р. Коста Кумачуди: Ирима ли 

Скупштина прочитапи члаи 5 ? (Прима). Члаи 5 je 
прнмљен. 

Извсстилац Ото Гаврилоннћ прочнта члан 6. 
Претседник Др, Коста 1;'умачуди: Прима лн 

Скупштипа прочитанн члап 6? (Прима). Члан 6 је 
примљен. 

Известилаи, Ото  ranpii.ioimli прочита члан 7. 
Претссдиик ј\\\. IVocra Кумапуди: Прима ли 

Скушитпиа прочнтаии члан 7,' (Прима). M.iun 7 je 
ЕфВШБвВ. 

Известилаи, От«  ГаврнаоВНк п])()Ч11та члав 'ч- 
Претседник  Др.   Коста   Кумапуди:   Прпма  пЛ 

Скупштина прочитаип члап 8? (Ilpmia). Члав 8 je 
примљсн. 

Cu OBiiM je , господо, пакоиски продлог o itonan^ 
сробриог иокца HjniM.i.cii и у тф^дткитнма. Стога 
liOMO сад iviaraiM појсдииачио n коиачпо o онОМ U"' 
КОНЈ V ЦвШШИ. Ј\'п je Вм тп, дн сг miaj aa.Koir у niviilH" 
примп гласаће за, a ко јепротитш, гласаћв про&и*' 
Изволнте чути прозивку 

Секретар ЈИллаи Мрављс прозива посланике Да 
гласају, и они су тласаад овоко: 
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Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — отсутан 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — отсутан 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — за 
Анић Мића Др. — за 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др, — за 
Бабамовић Јордан — за 
Ваљић Салих — за 
Бањац Љубомир — отсутан 
Бараћ Бранко Др. — отсутан 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјеиан Др. — за 
Бенко Јоснп — отсутан 
Бешировић Димитрије Р. — за 
БогДановић Исо — за 
Божић Милап — за 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будишнн Стеван — за 
Вуквић Александар — за 
Буновић Милаи — за 
Ваљавец Стјепаи -- за 
Варда Севс)т —- за   < 
ВасиљевиН Стеван Др. — за 
Величковић Мнладин — за 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомир — за 
ВидиН Јеша Др. — отсутан 
Видови!! Богдан Др. — за 
Војиновић Јован В. — за 
Вошњак Богумил Др. — стсутан 
Вуји11 Димитрије В. — отсутан 
ВукићевиН Bonih Др. — за 
Гавранчиђ Отон Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — за 
Господнетић Фрањо — за 
Грајић Перо — за 
Грба Миловам Др. — за 
Грбић Емилнјам — за 
rpl^iiii Васил. — за 
Грубамовић Милаи — за 
Грубер Фрањо Др. — за 
Jlaiui,4(iBiiii Витомир — отсутаи 
Даниловић Живко — за 
JU'ML'TpoHiili Јурај — за 
JU'piiiiiiuili Ђулага  — за 
Димитријевил Мита — sa 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Мнлаи С. — за 
Д()Г)р()В()Ј1>ац Милан Ј. — за 
Довезенски Јован С. -- за 
Додић Алсксаидар 'Гака -- 38 
Дошен Мирко Др. — за 
JlparoBuli  Мплот  П. —  за 
Дрл.ача БраНКО — 33 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај —- :'а 
Ђокић Риста — за 
'Bopi^Biili Владпмир — отсутан 
'BypHh Михаило — sa 

Елеговић Иво Др. — за 
Живановић Милан — за 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић Негосим Др. — за 
Живојиновић Душан М. — за 
Захарић Чедомир — за 
Зељковић Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекић—Ивковић Мирко Др. — за 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан — отсутан 
Исаковић Миливоје Ђ. — за 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
Јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић Радован — за 
Јелић Милутин — за 
Јеличић Божа С. — за 
Јеремић Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — за 
Јован Андрија — за 
Јовановић Александар — за 
Јовановић Ђока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — за 
Кадић  Хусеин — за 
Кајмаковић Омер — sa 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
Кандић Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Антон — за 
Кнежевић Ловро — за 
Кнежевић Стјепо Др. — за 
Ковач Анте Љ. — за 
КовачевиИ Драгутин  Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — за 
Којић Драгутии Др. — за 
Коман Албин — за 
Костић Драгутин Др. — за 
Костић  Милорад Ј. Др. — 3B 
Краљевић Драгап Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — за 
Крејчи AIITOH — отсутан 
Крстановић Ристо — отсутан 
Крстић Владимир — отсутан 
Kpcmh Милутин — отсутан 
Kpcmii Михаило В. — за 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунџић Апдрија К. — отсутан 
Kyjyiii,mii  Бо1ол,уГ)  К. — за 
Кумануди Коста Др. — (прстседава) 
Кунтарић Аите Др. — за 
Куњаши11 Јоахим — отсутан 
Куртови11  Војко — отсутан 
КуртовиН Шукрија — за 
Лазаревић Миловап м. — отсутан 
Лазареви!! Тодор Др. — отсутан 
ЛазаревиЈ! 'Геодосије  К. — отсутан 
Лазаревић Филип с. Др. — за 
Леу11111'1 Ђуро Др. — отсутан 
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Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — отсутан 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан  Др.  —за 
Макар Дако — за 
Максимовић  Божидар — за 
Максимовић Стјепан — отсутан 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковић Војислав Др. — отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Др. — отсутан 
Марковић Милорад Р. — за 
Марковић  Никола — за 
Марковић Петан   К. — за 
Мастровић Анте Ф. — за 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — отсутаи 
Мацековић Матија — отсутан 
Машић Марко — за 
Метикош Милаи Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — стсутаи 
Милетић Вјекослав Др. — отсутаи 
Милошевић Гавро — отсутан 
Милошевић Младен Р. — за 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — стсутан 
МитровиЈј Јоваи Р. — отсутан 
МихаиловиН Илија Р. — отсутан 
Михаиловић Светислав Др. — за 
Мохорић  Иван — 88 
Мравље Милаи — за 
Мулалић Мустафа A. — отсутан 
Најдорфер Мирко — отсутг.н 
Недељковић Урош П. — отсутан 
Никић  Никола Др. — отсутан 
HHKHII Федор Др. — за 
Никодијевић  Аранђел Д. — отсутан 
Николић Бранко Др. — отсутан 
HmiKOBnh Трипко — за 
Нуић Петар Др. — отсутан 
Њамцул Ранко Др. — за 
ОбрадовиН Алекса Ј. — отсутан 
(kroj uh Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — отсутан 
Палечек Иван Др. — отсутан 
ПарабућСКИ Ђ()р1)е — отсутап 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
i [ахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — за 
llepnli Матсј Др. — за 
Ilepnli Миливоје Ђ.— за 
riepnli  Кинко Др. — за 
Перко Драгутин в. — за 
Петковић Милаи — за 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — за 
nerpoiiiili Марко — отсутан 
Пешић  Милутим — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — отсутан 
lloiiomih Добривоје Гер. Др. — отсутап 
rioiioimh Душан — отсутан 

Поповић  Јефтимије — отсутан 
Поповић  Коста Др. — отсутан 
Поповић Милан В. — отсутан 
Поповић Милан Др. — отсутан 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — отсутан 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — за 
Прша Шиме Др. — отсутан 
Пустослемшек  Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — отсутан 
Радовић Саво Др.- — за 
Радоњић Милан — за 
Рајић Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — за 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулија Др. — отсутан 
СавиН Аранђел Р. — отсутан 
Савић Сава В. — отсутан 
СавковиН  Илија — отсутан 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милан Др. — отсутан 
Селић Јоца М. — за 
Селмановић Алија — за 
СнмиИ Милорад — за 
СимоновиН Александар М. — за 
Смиљани!! Тома Др. — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовмћ  Никола — за 
СпасовиН Вукашии — за 
Спахић Владо — за 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — за 
CpiiiKHii Милан Др. — ;ta 
Стажић Јосип — за 
Стајковић  Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Стаиишић Владимир Др. — отсутан 
CranojeiiHli Драгомир М. — за 
Станојевић Милутип — за 
Стевановић Живојин Ар.   — отсутан 
Стенанони!)  Милап — за 
Степанов Л^иливој — отсутан 
Степановић Милав Р. — за 
Стефановић Игн»ат — отсутаи 
CTHJMII Мнлап Др. — за 
Стојадиновић ЛАилосав Др. — отсутап 
Стојковић MHJUUI Ђ. Др. — отсутаи 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста - - за 
Суботић  Никола Др. — :ta 
Тадић Глигорије Др.   - отсутан 
Теодорови!! Војислаи     • отсутан 
Толић Hiibar M. Др. — отсутаи 
'IOMHII Јакоб — за 
'lomili Тодор Р, — ОТСутаН 
Топаловић Miuiaii      за 
Тороманови)] Хасан — за 
Tponii Василије — :ia 

i piiojcnnii Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — отсутан 
Тркуља Станко — за 
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Трпковић Ставра К. — за 
Ђирић Ђорђе — за 
Тшрић Стеван — за 
Ћуковић Милан — за 
Узуновић Никола — отсутан 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко Ил — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — отсутан 
Хасанбеговић Авдо Др. — отсутан 
Хођера Светислав В. — за 
Хрибар  Никола —   отсутан 
Христић Бора — за 
Цемовић Филип — отсутан 
Церер Антон — за 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић Бранко — отсутан 
Чохаџић  Хазим — отсутан 
Шарковић Тихомир — стсутан 
Шеатовић Ђуро Р. — отсутан 
LLIera Фердо — отсутан 
Шелмић Драгић М. — отсутан 
Шећеров Славко Др. — отсутан 
Шибеник Станко Др. — отсутан 
Шиљеговић  Владимир — огсутан 
Шифтар Стеван — отсутан 
Шиајдар Фрањо — отсутан 
Шуменковић Илија Др. — отсутан 
Шурмин Ђуро Др. — отсутан 

Претссдник Др. Коста Кумануди: Изволите 
чути ревултат гласал.а. Гласало je 195 народних по- 
сланика и сви су гласали за. Према томе овај закон- 
ски предлог je примљен у целини, и no чл. 64 По- 
словнпка баћв упућен на даљи рад Сенату. Преда- 
вимо на другу тачку дневног реда: Претрес иавештаја 
Финансијског одбора o предлогу Закона o изменама 
и допунама Закона o порезу на пословни промет. 

Има реч известилац г. Милан Добровић. 
Иавестплац Милан Добропмћ: Господо посда- 

иици, ив објављспог обрачуиа државних расхода и 
прихода за прво тромссечје ове буџетскс годиис 
аппдем да су приходи државпог прорачуиа ва пр- 
во тромосечјо уншили у зпатпо маи.ем ивносу, него 
што je то било предвиђено   у   буџету. 

Знадемо и то да су и у стварпим расходима учи- 
JLene велике уштеде. Али, ипак, кад се сравно ствар- 
но унишли приходи са стварно испла^ошм расхо- 
Дима произилази да вишак расхода пад приходима 
ианоси за прво тромесечјо дипара 277.800.623.06.— 

Ив овог излави да je равнотежа нашег ового- 
Дишп.ог Пуџета у питању. 

Како je први услов за вдраво државно газдин- 
ство да се државии буџет уравнотожи, оправдан je 
апел Г. Мииистра финансија na Скупштину да му 
Дадомо ваковоке Moryh}iocTH да дође до нових при- 
хода. 

У том цнљу изнео јо Г. Министар иред нас ne- 
Kojuuu) ваковсклз иредлога o увођеи.у неких нових 
nopeaa одаосш) o повпшсл.у пореских ставова. 

Допошол.е закопа са којим се увађају нови 
иорези нли новисујо пореско стопе није ни у времо 
»ајбољо иривредие KOjbyKType лако ни ва вакоио- 

давца a камо ли за порезовнике, који ће имати да 
сносе те нове или повшпене пореске терете. 

Поготово je тешко доношење такових закона 
данас у време опће привредне кризе и стагнације. 

Међутим наш народ каже да нужда закон мења 
и да се од два зла бира маЈње. 

Једно je здо, у овом тешком привредном стању 
повисивати порезе, но још je веће зло не предвидети 
правовремено потребне мере да се буџет уравнотежи 
и да се финансирање државног газдинства среди. 

Међутим неопходним мерама које Г. Министар 
финансија предложио скупштини ради равнотеже 
буџета налази се и предлог закона o изменама и до- 
пунама закона o порезу на пословни промет. 

У јучер одржаној седници, Финансијски je од- 
бор тај закон проучио и расправљао и дозволите 
да вам прочитам извештај Финансијског одбора: 

Господо народни посланици, ова врста пореза 
уведена je у скоро свим културним државама само са 
разликом што се наплата те врсте пореза у тим др- 
жавама много радикалније проводи. 

Ми смо, обзиром на наше прилике у приведби 
тог  закона  доста  либерални. 

Већина наших привредника, a то су сви они који 
не праве већи годишљи промет од динара 500.000.— 
не плаћају тај порез no стварном промету већ no 
промету, који се, у споразуму са њима, комисијски 
утврди. У процешивању тога промета поступа се у 
главном доста обазриво, тако, да се може pehu да 
та врста пореза није била превелика ни претешка. 

Кад би сви наши привредници плаћали тај 
порез no стварном промету можда не би бидо mi по- 
требно да се уводи ова повишица стопе. 

Привредцицима ће бити лакше и угодније да 
им се стопа пореза повиси од 1% на 2% него да се 
уводи за њих све плаћаље тога пореза o стварном 
промету, уз прописно вођење књига и нарочитих 
надзор Финансијске контроде. 

Ирелазећи на поједине измене тог законског 
предлога Финансијски je одбор код § 1 додао нов 
став   који   гласи: 

„Порез на пословии промет на лукзузне пред- 
мете плаћају и задруге". 

Ово je учил.ено с тога да се привредници заштите 
од конкуреиције неких потрошачких задруга, које 
иаводпо несолидио искоришћују ослобођеље од no- 
peaa, тргују и са незадругарима и са робом којаније 
неопходно  потребиа. 

Код § 2 измењем je предлог Г. Министра финан- 
сија у толико што се висина промета, која одређује 
прописно вођеље ки.ига не снизује од дпнара 
500.000.— на дннара 250.000.— код заната и трго- 
ваца, и то остаје непромељено; већ се само за инте- 
лектуалпо раднике уноси одредба да, код промета 
који премашује динара 300.000.— имају водити 
књиге. Подпашајући Вам овај извештај молим Вас, 
господо посланици, да у целости прихватите предлог 
Финансијског одбора.  (Пљескалзе). 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Др. Апте Кунтарић са одвојеним мишљењем. 

Др. Аптс IVj'it'rapuh: Господо народни послапици, 
ja сам као члан Фниансиског одбора no предлогу 
Закопа o измепама и допунама Закона o порезу на 
пословни промет од 31 јапуара 1922 године и Закоиа 
o скупном порозу na пословни промет од 28 марта 
1931 године дао одвојеио мишљеље које гласи: (Види 
прилог даиашљег састанка). 

11 
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Став први члана G Закопа o порезу на пооловни 
промет од 31 јанзтара 1922 године меља се n гласи: 

Порез на пословни промет утврђује ее са 1%, 
a у колико прелази своту од 100.000 динара 2%, a 
за промет луксузнпх иредмета сем тога за 10% прпм- 
љене суме на нме накнаде. Koju he се предметн сма- 
трати луксузнпм, одредиће Уредбом Мпинстар фи- 
jiaiiciija у споразуму са Миннстром трговиие u iiii- 
дустрије. 

Господо народни посланицп, ja сам дао ово 
одвојено мишљеље с тога разлога, што сам Gno ми- 
шлЈеи.а да порез на пословни промет од 2% није пра- 
ведан. Истина je, да je Г. Министар фпнансија и код 
иас у Клубу и данас овде пред целом Народпом 
скуаштином изјавио, да су државне потребе хитне 
и нужне н да треба за то овим пзваиредшш мерама, 
новим теретом на нашу прпвреду прибећн. Истииа 
je, и ja сам уверен да нп једаи од иас иародних по- 
сланнка не би бпо против тога да осујети пастојаље 
Г. 1Аннистра (tamain nju да отекне пове приходе, а.лн 
држим да je избор овнх прихода требао поћн јсдшш 
другпм путем, којн he бити оправдан, a иарочито 
оним путем који he ваштити пашу пајмал.у, иајтт- 
пију привреду. Истина je, како je Г. Мдоистар фп 
namiija рекао, да бн требало нимакиути нове n])ii- 
ходе од прилике 1,100.000.000 динара, И јаоно je 
да he nama Иародна окупштина еве one приходе, 
којо буде држада да нвћв бнти ва пггсту народне при- 
вредс, одобрнти. 11 с тога сам ja у ФинановјокОМ од- 
бору предшгао, иоводом вЕцаве i". Мнниотра да je 
bopes Ha ПОеДОВЦВ прОМвТ требао у ]i]i('Mi'iiv гтиара- 
л.а вахона да одбаци 600,000.000 дивара да ce појача 
иоитЈхма иореских власти; међутпм како смо ипдс.т 
n na ВВДаган>а Г. Мштстра, по])ез na ппскиит npo- 
мет одбацио je једва 200 .мп.пиша ДННАра. A ако 
ратохрвко равдоп вашто je тај порез толико под- 
Пацпо, онда heMo до11П до уввре&а да je то само с To- 
ru paa.ioru, IHTO су ое ктвда одгеретвп оим вајјачл 
ПОрвВОВВВЦИКОЈВ Оу шчптпм ЕО1ЛГОВОД0ПМ мапа.ш да 
прикрију своје праве првходе. (Уввнцв: Тако je). 
Ja сам с тога прсдлагао, да би требаао аојачата ко- 
гролу овнх IIO])OCKIIX пријава, јер можсмо да отво- 
рано пфжвнаио да nam варод Hiijr невадовољав вато 
mro   u. ial.a   ПОрвВу,   ВвГО     ОаМО   ВаТО   IHTO   ru   u.ial.a 
неправедно в noro j гарећев>в нвједнако. (Увввцк: 
Тако jt'l) MriivTUM шд mije бидо иогуће вда бар вцје 
Morvlic у кратко вреие да ce појача onu контрола, 
онда сам ја аредпожво, имајућа у виду опвт нашу 
rnTiiv оривреду, да аоввдвмо рачуна <> тој свтној 
ПрИврвДИ  n  дамо joj  ва 'i арпчиту  ааштиту. 

Mu омо, господо iioc.iaiinuu, in'li дала вакоовко 
вакона, којнма оир поџушазоа да погодујемо вш 
i-c.i.aMKii ввнљорадиички сталеас. Ми смо вашем ieu 
л.оЈшднику гкипу. m иоји-ау аа 2l)0/0, u ormi тоги, мм 
ciio воствгла једввм ваковом да сељам добаје ввку 
ВрОТу   ИОраторИЈука   В   одлагап.а   iMuiiaii.u   аа  •>   Вб 
ОВЦИ.   Vui  мим 0МО TO ОПрОВвЛИ,  Mu СМО чу.ш у јав- 
воста MinMv шрвговорв, ва и у оамој Скупштивв и 
у вашеи Каубу вадо ^ доста i и да бв требадо 
веке вавхтитве мере да oe иротегну n ija остало iiumo 
прввредвике, a варочвто ва вашв овтво гр1Ч>&цв в 
обртввка, којв вршв ввпосредвв саобрсАај са ce 
baKOM   u   агмл.ирадииком.   ('lvjr   Св:   ТаКО   jel)   Јвр, 

nam уодед овв2 вакова, којина омо ив вахвег оељака 
и ввмљорадввка вогодоваЈШ, вшвв штпп трговци, 
ВарОЧЛТО   onu    ■iMima,   дшпли   Oj   У   јвДВВ   ббвВВ 
давав   iniKiiKuj,   В   ОНДа,   РООПОДб,   када   MU   ('BO   TO 

уочпмо, п видиио, да наш сптап привреднпк стоји 
готово пред стечајем, мислпм да треба да цоведемо 
o ЈБему рачуна н да скннемо један део терета, којнм 
je тај наш прнвреднн сталеж бпо npeonTepeheii. 
Истина, да у иашем пореском спстему неиа миви- 
мума порезе, којн би требао Girni ослобођен од саме 
порезе, a то бп требало да буде, n вероватно да већ 
пзвесна настојаља у томе правцу постоје, да ce nolje 
напред, али кад seh тога нема, ja држим, да hy 
погоднти мншљеи.е већпне господе послашша Д* 
треба порезу на пословни промет кодових прпвред- 
вика, којп немају промет впше од 100.000 дппара, 
смап.птп cu 10/0. Данас су терети n пначе велики, 
и због тога, ja држпм да ово снањење од 1% до 100 
хпљада пословног промета не би иило такво сма- 
њење, којо ce вв бв могло прихватптп, н шта више, 
ja држим да би ono било и праведно, јер мн сви 
знамо п воввајвИО ЖВВОТ на селу, н знамо да гитиом 
трговцу п обртиику, noju внају можда једва толпко 
пословнога промета да ce од л.сги могу врехраввЛ 
в жпвети, беа свакс су.мп.с в бевувјехво треба сма- 
ji.iiTii пореску стопу на пословни промет cu 10/о Д0 

100.000 дввара. 
Ju бпх вас стога, господо на])одии послаипци 

молио да у внтереоу бввх олабвх вривредвика, а 

и na соцвјадне правдс првхвахвте ово вачело, од- 
noiiio мој предлог, да ми разликујсмо аослОВВВ 
промот до LOO.OOO и првко [ОО.Ш) двнара. Мождв 
lic Г. Мпткта]) фввавоија овоме врвговорити, али, 
кида пам je иајаиио да у пачслу оротиву тога »с.ма 
ишпта. вев Да njKiTiin ii]>iixiiuliaii.u ОВОГВ предлога 
DOOTDJe у врвОИ рсду тсхнпчио зипреке, због којпх 
не бв биао иогуве вреддог спфрвеото. Ja, господо 
иа])ОД1111 шилаипци. ВИОаМ Tnia мтил.сц.и, јср ДрЖИМ 
да нема таквих зиирски да со na iieoco ]it4iiiMO 2% 
n]iiiM(4in l",, n образво a вото мко дрвош да '»вде 
Вв ini гтрадали nirm фвскадна iinT('])i'i n, jej) je баШ 
овај послошш UJKIMCT до 100.000 данара мшмшалан, 
и да ое иожв ова отооа врнмеввш у Kopoet паших 
(imiii\ ориврвдввка. 

Сам порвв на пословии иромет mije праведаи 
јер основвца овакога аорвокога (uvepehc^a и вачело 
опоревввања пежв у томе, да ce опоревује чист ДО" 
ходак.  1ч'од inipcar na ПОСДОВНИ промст ne оиорезујс 
ce доходаи вев ce одоревује оам ирокет, којв вв 
ввачв ствар свкакав добитик за опога,  који га 
пмадг. \лп уиатич тоги ju држпм, ди ne можс.м" 
ВВЧвЛВО nirm  ВрОТКВ Tora,  да  сс  onaj   ппрса  аи ud1'' 
cBote од 100.000 двВ. воввсв, вб само за то што је 
то учи&ено no сввиа другвм државана век в з« т0 

urni вод вас вије довесев Заков оотвтиваиа вЗаков 
o nanmiiini ivini оаиоуправама, јс]> ввадеио да коД 
вас у вречанскни крајеввка ти вамега в првревв 
Roja оу одмеренв ва ооноввв порвв оу толвко велвкв 
да ce у встввв  5в воглв иовисиииги u impon п" 
iioiMoiiim врОМвТ ne подпада ВОД nnicam BO ОПТв 
pehefte niiTii КОД памгта ппти вод бановвнокв! "I"1' 
pesa. 

Ju Гш C тига  anejiyjyhii  na  nar  госиоду  нарОДВ* 
воодавнке аолво да (фнхватнте овај вредло!* jep J1' 
tO  У гаглагју  СВ  uaiiiini  Bi лпма  1пци|а ine пра8Д0| 
војома смо далв ввражаја врплВкон Адресве дебате 
n raivdljc ca вачедвма воје ono вроклашфалв у "i'" 
рласу првгодом освутк^ вове оартвје. Молвм господв 
восланвке да врвхвате ово иоје одвојено мишл«вв>5 
и да на JI.era глигатв. (Ил.пкап.с n уапицп: ЖиввО!) 
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Претседник Др. Коста Кумапуди: Има реч у 
начелном претресу г. др. Иван Лончаревпћ. 

Пван Лончаровић: Господо, кад je овај закон- 
ски предлог стављен на дневнп ред Народне скуп- 
штине, наш се уваженп друг, г. Др. Грга Лнђелп- 
повић, протнвпо затраженој хитностп љеговог рас- 
прављаи.а. Макар да je он имао право да се фи- 
нанспјскп вакони, којп претстављају јако оптере- 
ћење народа, имаду темељнто п до ситннца рас- 
правити у Иародпом претставништву, ипак, 
господо, у овој стварп, могли смо ми Г. Мини- 
стру (јшпашија впше концеднрати иего што je 
он сам тражио. Ми смо, господо, мирне душе, 
могли опроститп ие само расправу у Народној скуп- 
штннп пего и оваку расправу у одбору, али господо, 
Да донесемо једну једпну одлуку, која се, у ппте- 
ресу народа, у ово тешко доба, може донети, a то 
je, овај се законскп преддог мора, без пкакве рас- 
праве, најодлучиије одбити и скпиутп еа дневног 
реда. Господо, то вреди за све законске фискалне 
предлоге, које je Г. Мнннстар фпицнсија донео, не 
само заЗакон o порези на пословни промет него и 
8а оне троша])1111<-ке. Одмах ћете, господо, видетн 
зашто то. 

Сматра се оправдашш, да фннанспсни ефекат 
ових предлога иде, no све сигурно, далеко изнад 
једне мшшјардо динара. Mu, господо, нисмо добили 
мотпве, н ако се у спроводпом писиу Прстседшпитву 
Народно охушитине оштнљу иотивв вакона, али 
држим, да mi ив JI.IIX, из неких (•пеција.чних раз- 
лога, не Гт добвлл жољене н потреСше податке. Сам 
Г. Мвнвсгар финанснја нијв нам говорио o најваж- 
нијој ствар^ a то je; нолико, овпм ванредвим ва- 
конима u тражоилша ваиредних кредита, влада тражи 
од народа воваца. 

Гооподо, једав исцрпљвв екопове требао нам je 
још због једврг важног шггап.а. a то je: зашто су 
нам потробии omi ванрвднв кррдитн, кад смо бу- 
џетом за 1932/33 годину, тобож, иостигли буџетску 
равнотежуј што нам je, TOKOM бу^етске дебахе, ае 
бројано пута г. Мвннстар фхшансија ивјавво« 

Mu смо со оида усудн.ш тврлвта да буџетске 
равнофвже, ив врдо иного в много равлогаЈ ш^мамо. 
Али иас jo Г. Мнииотар фвнансија o противнон ув(!- 
раиао. Mu 'i' ' ада, MI'IIVTUM, q правом аитамо: аа- 
што опда (nm вови крвдити, ако оу предвнђвав  ва 
Даци  бИЈШ таКО добро )i]ic;uniljcim,  да nj imi;].iuiajy 
pa предвнђеним првходама ? Господо, ^оже бити 
рамо још јвдан случај, a то je: да Влада xohe овим 
ђавредшш крвдитима да вфектуира равна овлапЉвн.а 
џо ФинаноиЈском вакону, a аа које вема вишв при- 
ходц. Ma који да \r раз.чог т])аж(М1.у овиХ нбвиа 
кредита у оиим тстким ИЈх-меиимм no парод, on по- 
i«a;tyj(« д,ч je ii.Mimi груДО у naim'M ДржавНОМ РавДИН 
ству u то даВно npnj1' врвмвва кад MIO још^ иочст- 
иом on.' iMi.uiiir, ci буџету piMii:ma.iii, што je Краљев- 
• ка влада M(>])a.ia ирло добро да ima u o чсму jo мо- 
рада да води рачуна^ Док oe ив, господо, o иравом 
Д0ШШ1Л,ам() којп jo ])ai!.i()r иладпипм аиолу na НарОДНЈ 
нвоу, видимо na ввдв&ног ввввштаја у воишфњ, да 
i'. Претовднш! Краљваокв вдаде оовћа, да ив оокаже 
нитта вахООТаНОСТ у iiiuiM важВИМ пптам.има, u да 
•'(!   пајјод  iii'l.o   м(1])ати   UHOfO  ДОНШШВаСВ   зашто  Св 
Краљввока влада данао вароду обра^а оа граже»ем 
BOBBi крвдита. To ie, гооподо, вет и вато што je i. 
Miiiiiirrap   фииапспЈа,   и   ако   увИЈвВО   ирпинао,   Да 
iiuuu ирвдаога врвтотављају акт вужДе,  одиосио, 

како он рече: акт крајше нужде. Приговарати се 
може, господо, фор.ми изјаве Г. Претседника Владе 
да je морала уследити овде у Народиој скупштини, 
a не у Клубу његове већине. Ипак, господо, уз тај 
формалии недостатак изјава Г. Претседника владе 
садржи драгоцено прнзнање, a то je, да су наша 
предвиђања у буџетскпм дебатама истннита и тачна: 
да буџет за ову годину не одговара стварној при- 
вредној и господарској снази народа, и да смо ми 
због тога у дефициту још од прошде године за 700 
милиопа динара, a да ће бити дефицита u до краја 
ове буџетске године. Ето, господо, то су прави раз- 
лози апела владиног за новим и накнадшш ванред- 
ним креднтима. 

Господо, ми смо већ код доношеша буџета упо- 
зорилн на чињенице, да ће подбацпти приходи 
прошде године, a ове године да ће бити још јачег 
подбациваиза. To се, господо, није веровало, a саДа 
имамо дефицит u вшпе од 2 милијарде дпнара, na ако 
се рачупа да не враћамо Француској што би joj ове 
годике морали вратити u ако рачунамо оно, што 
Влада сада xohe да узме од народа, да покрије отво- 
рени дефицит ради подмирења унутрашљнх др- 
жавиих потреба. Гоеподо, код оваквог државног 
гавдинства најстрашнија je чињеница, што ми идемо 
из дефицита у дефицит које наша Влада неће моћи 
да заустави. Вара се јако Краљевска влада ако ми- 
i ni да апел за HOBIIM ванредним кредитима може, 
уз ма какво море, изнудити од народа нове прМходе 
од преко милијарду динара. To не може више никада, 
na mi оваквнм методама, за каквим je Краљевска 
влада посегла, a то je да се удара и на артикле који 
су нужнн оа жнвот, a који омогућавају брзо и лик- 
видпо повчана средства за државну касу, што ннје 
случај са неносредним порезима који су замрали, 
као  и цела народна  прнвреда. 

Чшш се, господо, да Влада неће да зна и да 
( хпати какво je стаи.о у народу, кад она мислн да се 
могу добнтн IIOBH н ванреднн креднти на новишеној 
Tpomapinnt ва шећер н за електрнчиу расвотлу. Она, 
гооиодо, не ваа, да се у нашим селнма у натраг го- 
дпну дапа завела таква штед11.а у нздатцима каква 
никад ранвјв није била и какву но оамте ни најста- 
l)iijii .I.V.UI. Ca iipmiM мрак-ом сељацв се завнјају 
мракомвоћи у своје куће оамо да не би правЕЛВ су- 
вВшве пвдатке на расветлу. Господо, сада кад се 
пбвшпује тропгарина ва шећвр која je не тако давно 
од 500 дивара вопвта иа 805 rttteapa no сто килотра- 
ма, Господиа Млнистар фпиансија треба да буде 
уверен да l.c тпротп.а Bieaepa иастн снгурно у раз- 
мерн спрам иовншено трошарине, ако нв падне н 
Miiui'n mr.i.c. Ј^онодарском н фннансијском поли- 
■niKciM у ватрат годвну дана н umne, иашо су Владе 
као и ова даиапш.а заједио, сасвнм упронастнле наше 
седо. Кад со мислн данас да сс у jheMy нема шта 
Више тражвти, бвда се покушава прнтнснутн, a стнм 
u упропаотвти, н сво оно друго што до сада jom nujo 
jmpoiiamiioiio, a то je занатство u у оншто сва сло- 
бддва niiaii.a, бнла ona мануелна или либерална. 
/IJIIJTHM рочима, посде yiipoiiamlioii.a седа долазе 
на ред uamu градови, у иолико гу до сада још остали 
noniTi'hciiii. Оваква нолнтика, господо, нротнву rpa- 
дова започста je још пре неколнко месецн кад су 
донсссие оно страшне норезе гледе кућарнне и ва- 
игдгис taRCe ва уговоре и призиаинцс. Oua мера, 
господо, уииштаваи.а привредне снаго градова овим 
со закопскнм нројектом наставља.  Иовншељо тро- 
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шарине на шећер и на расветлу погодиће све гра- 
ђане. Ja сам покушао израчуна-ги шта he плаћати 
једна обична кућа са средњом потрошњом електричне 
струје, na сам дошао до резултата: да и најобичније 
кућанство овим новим законом пмаће да буде опте- 
рећено новим наметом најмање од 500 динара. Тро- 
шарнна ће, господо, погодити у првоме реду грађане 
и то не само градске него и све најмање трговхше и 
индустријска трговачка предузећа која имају по- 
требе за електричном струјом. 

Даљи атак на привредну моћ градова прет- 
ставља повишеше стопе порезе на пословни проиет. 
Буџетом за ову годину предвиђен je приход од пореза 
на пословнп промет у триста милиона динара, и то 
уз пореску стопу од 1 %. Ja мислим да смо Владу врло 
добро разумели ако изјавим да Влада не мисли да 
ће овим повишељем пореске стопе на порез од по- 
словног промета удвостручити предвиђени приход. 
Она сигурно зна да je пословни промет пао 
испод половине од прошлогодишљег, зато je и 
Господип Министар финансија данас био искрен и 
признао да je ова мера двоструке пореске стопе на 
пословнп промет само за то да би се добили предви- 
ђени триста милиона дшшра, na макар n уз двостру- 
ку, a можда кроз који месец и у троструку и четверо- 
струку стопу. 

Господо, Влада he се и овде преварнти. Каошто 
he опасти вољом народиом конзум трошаринских 
артикала тако he још и даље због застоја сваког по- 
словања опастн и ова основица пореза на пословни 
промет. Hehe, господо, ту Влади noinohii фиктивно 
установљеЈ1.е осиовице на пословни промет, како се 
то радило досада увек у свима градовима, нити 
фиктивно  задужељем пореза нц пословни промет. 

Нека се Влада сети да ona има доста фиктив- 
нпх задужеља и да je једипа корист тога да мора 
сваке друге или Tpohe године доисти законски пред- 
лог и законске дописе како биотписала та фпктшта 
u дубиовна задужеиЈа. Ув оваквс приликс вар њо\ 
треба још дал.ихијош ввћах фВктивнихвадужења r] 
Гослодо, уз оваку фицавсиску иолптпкупамасо сви- 
мннамеКопеодољиво питаи.окакоКосо владау својој 
неразумпој по.штпци окронути онда кад упропасти 
ове градове, сваку л.ихову прпнрсдпу сиагу, како 
јо Beh сад упропастила сасвим паша села и сељачку 
привреду у л.има. Господо, Влада своју политику 
oapof).i,aii;ui.u иистаил.а сад у господароком погледу, 
пошто je Beh узела све грађаноке ('лободо. Kao што 
((>, ГОШОДО, код оправдал.а узимаЈг.а грађанских сло- 
бода Претсодпик Краљев(же в-паде оправдао тобож- 
п.оми.фодпомиотробом, тако TU'mini внод господар- 
скогзаробл.нпии.апарода! Иашеинаро^гоопо^ввпв 
иотробио уаиматп гЈш^апскс с.чободо. TO Ов ио може 
пичим оправдати, иијмаи.о се то можо опрцндати 
аргумоитима лојима то чнии Иротсодпик Краљовске 
владе који lie нам ваљда инак једанпут дати иршпшу 
да у овомо Дому продискутујемо пптал.о грађаиских 
олобода, којо пароду бвВ икакпих потреба одуаима 
и то појачаио и више и rope noro што гу то чшшли 
omi који с.у Пили     ujii'    JI.era. 

Господо, још je мапл; цофрвбво у овакиим страш- 
miM гогаодарским прп.шкама узимати народу по- 
I.U'AII.I' ириходе како то чиии Краљовска влада са 
овим CBOJUM iiajiioimjiiM иредлоапма: mutiiiucii.OM тро- 
шаЈиппкпх Taijca u иореаа ua иословии нромст. Лко 
се, господо, уиа/кп да je иужио да 06 држииии жииот, 
фииаисијски живот, иродужи и,  господо, да троба 

извесних мера за ЈБегову санацију онда се, господо, 
нама naMehe питање na која je то мера ? Има, го- 
сподо, само једна мера која може повратити нор- 
малан политички и господарски живот народа. To 
je вратити, господо, народу узете полнтичке слободе 
и вратити упропашћену привредну снагу најриго- 
рознијом штедњом, na макар и оскудицом државног 
господарског живота. 

У своме говору у Клубу a ne у Народној скуп- 
штине изјавио je Претседник Краљевске владе да he 
извршити ревизију државних расхода и да je Кра- 
љевска влада aeh донела и формалну одлуку o обра- 
зовању комитета Министара за сман>еп.е државних 
расхода. Нека ми, господо, Господин Претседнпк 
Краљевске владе опрости што ja не верујем у добру 
вољу ове Владе са искреном n стварном штедњом. 

Јер у исто време док Претседник Краљевске 
владе „урби ет орби" покушава умирити узбуђени 
свет навештеном штедњом, доноси Краљевска влада 
предлог Закона o изменама и допунама Закона o 
граничној трупи, који Закон тражи ново издатке. 
Како he, дакле, Краљевска влада смаљити државне 
расходе у буџету, када се нови расходи траже на 
другој страни ? 

Влада, господо, која, дакле, не показује схва- 
haite у ово ташко доба за стање у коме се народ 
налази, која не штеди народну имовину, која не 
Bpaha народу уграбљену слободу грађанску и по- 
литнчку, та Влада нема права од народних посла- 
ника тражити нове кредите a од народа нове иЗ" 
датке, како би себи својим неслободарским и него- 
сподарским методама продужила живот. Другови 
моји и ja, који смо против овакво политике, гласа- 
heMO и протпв оваквих финансијских закона, ко- 
јима ce ова политика xohe да продужи и  настави. 

Претссдник Др. Коста Кумапуди: Има реч изве- 
стилац г. Милан Добровп!!. 

Извсстилац Милап Добровић: Господни колега 
Др. KynTapiih поднео je свој предлог, no комо ое 
стопа тога пореза до 100.000 дипара ne би ме№а" 
ла, a преко 100.000 дипара повисила би ce на 2% 
To je снмпатичап предлог и требало би га прихва- 
тити кад би било могу1>110('ги за то, али ce тим 
нрсдлогом no би постигао довољап фиаанснјоЛИ 
•чјкисат и ja вас зато молим да прихиатитс предлог 
»^ппапсијског одбора. 

Ha приметбе г. Др. Jlonnapcaiiha, којо су доста 
onhoiniTC и тичу ce вишо оиих друшх дпају .'hutoii«, 
0 трошариин na uicl.op n елоктрпку, оа којо ja ипсаМ 
швсгти.чац, ne могу толпко да со оснрпом, поготово 
ио na ji.cronc iKi.iiiTiiMKC TCJKII.C II цпл.сис. 

IUTO ce тиче овога пореза, господо, jacMaijiaM, 
иаио иијо лак,да je потребпо да га пронодомо " *ма' 
трам да lio ипак тај iiojiea Moi.u да fo сносп, ua зчт0 

вас в молим да га примнто у цслости као што јс 
футатијсии   одбор   прсдложио. 

И/итссдиик Др. KOCTU Кумипуди: Иаиршен је 
протрес у начолу. Пуиотуаам«) iiaraii.v- IViucahe ('с 

поимсиичио. Гооводв ввродвв посданнца KOJU npl1' 
хватају овај В8КШ NUUM^M ■«', a који вв прихвИ' 
тају rjiacahe протиа. llpno сс r.iara o ирсдчо^У I,p' 
liune, na ако буде одбичен, raacahe ce o и])0ДЈ10ГУ 
маи.инс. 
Секрспшр Милаи  Mpmi.i.c iijmaiina  пародио iioi'J1'1' 

niiKO да гласају n они су гласали овако: 
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Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — за 
Алексић Коста — отсутан 
Алиловић Шаћир — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — 
Анић Мића Др. — за 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамовић Јордан — за 
Валић Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Др. — за 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — отсутан 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — за 
Богдановић Исо — отсутан 
Божић Милан — за 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будишин Стеван — отсутан 
Буквић Александар — за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљевић Стеван Др. — отсутан 
Величковић Миладин — за 
Вељковић Вељко — отсутан 
Видаковић Витомир — за 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — отсутан 
ВојиповиН Јоваи В. — за 
Вошњак Богумил Др. — отсутан 
Byjnti Димитрије В. — отсутан 
Вукићсвић Boinh Др. — за 
Гавранчнћ Отои Др. — за 
Гаирилоиић Oro — за 
Гајшск Карло — за 
Главички Божидар — отсутан 
Господнети!! Фрањо — за 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — за 
Грби11 Емилијап — за 
Грђи!) Васиљ — за 
ГруОамопп!!  Мплап — за 
Грубер Фрањо Др. — отсутан 
Данидови!!  Витомнр —  отсутан 
Даниловић Живко — за 
Демстрони!! Јурај — за- 
Дервипш!! Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Доброии!) Мнлан С.- — за 
Добровољац Милам Ј. — за 
Довезенски Јован С. — отсутан 
Доди!) Александар Така — отсутаи 
Дошен Мирко Др. — против 
Драговић Милош П. — за 
Дрљача Браико — за 
Дрмел> Алојзнј — отсутан 
Дубокопи!! Јурај — отсутан 
ЂокиЈ) Риста — за 
Tiopljmili  Владнмир — отсутан 

против 

Ђурић Михајло — отсутан 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановић Милан — отсутан 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић Негосим Др. — отсутан 
Живојиновић Душан М. — за 
Захарић Чедомир — отсутан 
Зељковић Бошко — за 
Земљић Јакоб — отсутан 
Ивандекић—Ивковић Мирко Др. — против 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан — отсутан 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутан 
Исаковић Мито — за 
Јанковић Велизар Др. — за 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
Јевтић Животије — отсутан 
Јевтић Милутин Ал. — отсутан 
Јевтић Михаило Р. — отсутан 
Јевтић Радован — за 
Јелић Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. — отсутан 
Јеремић Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутан 
Јован Андрија — отсутан 
Јовановић Александар — отсутан 
Јовановић Ђока — отсутан 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — отсутан 
Кадић   Хусеин   —   за 
Кајмаковић Омер — отсутан 
Каламатијевић Михаило Р. — отсутаи 
Кандић Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — отсутан 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Антон — отсутан 
Кнежевић Ловро — протнв 
КнежевиН Стјепо Др. — отсутаи 
Ковач Анте Jb. — отсутан 
Ковачевић Драгутин  Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — отсутан 
KoJHh Драгутин Др. —» за 
Коман Албин — отсутан 
Костић Драгутин Др. — за 
Костић Милорад Ј. Др. — отсутан 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи Антон — за 
Крстаповић  Ристо — за 
Крстић Владимир — отсутан 
Крстић Милутии — за 
Крстић Михаило В. — отсутаи 
KpcTHti Симо — за 
Кузмановић Лазар К. — отсутаи 
КујуиџиН Андрија К. — за 
КујуиџиН Богољуб К. — отсутаи 
Кумапуди  Коста Др. — (прсссдава) 
Кунтарић Антс Др. — против 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Војко — за 
Куртови)!  Шукрија — отсутан 
Лазаревић Милован М. — :ui 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — отсутан 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
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Леушић Ђуро Др. — за 
Лисавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — против 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — отсутан 
Макар Дако — против 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — за 
Маринковић Војислав Др. — отсутан 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан 
Маркић Фрањо — отсутан 
Марковић Миленко Др. — отсутан 
Марковић Милорад П. — против 
Марковић Никола — против 
Марковић Петар К. — протмв 
Мастровић Анте Ф. — против 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — отсутан 
Мацековић Матија — отсутан 
Машић Марко — отсутан 
Матикош   Милан   Др.   —   за 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Милетић  Владислав — отсутан 
Милошевић  Гавро — отсутан 
Милошевић Младен П. — за 
Милутиновић Милинко  Р. — за 
МилутиновиН Милорад Ђ. —   отсутан 
Мисирлић Јован Т. — отсутаи 
МитровиН Јоваи Р. — за 
Михајловић Илија П. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
МохориН Иван — отсутаи 
Мравље Иван — за 
Мулалић Мустафа A. — отсутан 
Најдсрфер Мирко — за 
НеделжовиН УрОШ П. — отсутан 
Никић Никола Др. — против 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутан 
Николић Бранко Др. — отсутан 
Нииковић Триико — отсутан 
Нуи!! Петар Др. — отсутаи 
Њамцул Ранко Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — против 
Палсчек Иван Др. — отсутан 
Парабућски Ђор^с — отсутан 
Паранос Шпиро Ф. — отсутаи 
Пахерник Фрањо — отсутаи 
Патрногић Љуба — за 
Перић Матеј Дјр. — против 
Перић Миливое Ђ. — — отсутаи 
ПериН Нипко Др. — ;ta 
Перко Драгутин В. отсутан 
Петкови11 Miuiaii — за 
Петовар Ловро — за 
Петрнчић ЖИВКО Др.   отсутаи 
Петрови!! Марко -     38 
neiuuli  Милутин — 38 
Пивко Људевит Др.      за 
Пиштелић Слапко A. Ј1,р. — отсутаи 
Погачник Виктор — за 
ПоповиН Димитрије On. — за 

Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић Душан — за 
Поповић Јефтимије — отсутан 
Поповић Коста Др. — отсутан 
Поповић Милан В.   стсутан 
Поповић Милан Др. — за 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — за 
Прекоршек Иван — отсутан 
Принцип Јово — отсутан 
Прша Симе Др.' — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — отсутан 
Радић Иван — за 
Радовић Саво Др. — отсутан 
Радоњић Милан — з^ 
Радоњић Миљан — за 
Рајић Тоша Др. — отсутан 
Рако Јанко Др. — за 
Pane Стане Др. — за 
Ресели Отмар — за 
Рорбахер Јулијаи Др. — за 
Савић Аранђел П. — за 
Савић Сава В. — за 
Савковић  Илија — за 
Санто Гавро Др. — за   . 
СарачевиИ Раденко — за 
СеКулић Милаи Др. — за 
СелиН Јоца М. —1 за 
Селмановић Алија — за 
Симић Милорад — отсутан 
Симовић Алексапдар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — отсутан 
Сокић Милојс М. — за 
Соколовић Николц — отсутан 
Ciiacomili  Вукашин — за 
Ciiaxiili Владо — отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић  Вјекослав — отсутан 
СрШКИћ Милап Др. — за 
Стажић Јосип — за 
СтајковиН  Никола — отсутаи 
СтаниК Апдра — отсутан 
CTaimimili Владимир Др. — за 
CTanojemili Драгомир М. — отсутан 
CT.mojeunli  Милутнп — за 
Стевановић Живојин Ар. — за 
Стевановић Милан  -- »тсутан 
Степановић Милив^ј   - ођгсутан 
CToiiaiioBiili Miuiaii  P.        38 
Стефановић  Игњат — отсутаи 
CTHJHII Милаи Др.        отсутап 
Стојадиновић Мнлосав Др. — за 
Стојковић Милап Ђ. Др. — отсутаи 
CTOIIHIII Стаменко — за 
Стрслоии!) Крста — аа 
СубоТИћ  Никола Др. -- за 
Тадић Глторијс Jlp. — отсутан 
Теодоровић Војислаа      sk 
ТолиИ Игњат М. Др. — за 
ТоМИћ Јакоб — riMmtB ] 
Toiinh ТОДОр P. — за 
Топаловић Miuiaii — ртсутан 
Торомановић  Хасам — 38 
Трбић Baciumjc        лл 
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Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко — отсутан 
Трпковић Ставра К. — отсутан 
Ћирић Ђорђе — отсутан 
Ћирић Стеван — за 
Ћуковић Милаи — за 
Узуновић Никола — за 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко П. — отсутан 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдишак Антон — отсутан 
Нанжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — огсутан 
Хоџера Светислав В. — отсутан 
Хрибар   Никола — против 
Христић Бора — отсутан 
Цемовић  Филип — за 
Церер  Антон  — отсутан 
ЦипушевиН Методије — за 
Чорбић  Бранко — за 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомир — за- 
Шеатовић Ђуро Р. — отсутаи 
Шега Фердо — против 
LUcJiMiiii Драгнћ М. — за 
UJehepoB Славко Др. — за 
Шибеник Стапко Др. — отсутан 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеваи — отсутан 
Шнајдар Фрањо — за 
Шумепковнћ Илија Др. — отсутаи 
Шурмин Ћуро Др. — отсутам 

(После гласаља) 

Претседник Др. К'оста Кумапуди: Изволите чути 
резултат rflacajta. Гласало je свега 169 народних 
Посланика, од којпх je .*(/ гласало 152, a Upovum 17. 
(Гlл,ecкalbe). Према томе je овај законскн предлог 
аримљен у пачелу. Ирелаапмо na прстрес у поје- 
Двностима. Молпм гббподива известиоца да заузме 
своје место. Има рсч код члана 1 иародпи послашш 
господии lllora. 

ФерДО lllt'i'a: Госиодо иародии посл.итци, ja 
врло жалим да ми се mije дала пршшка да 
Код начелие расправе узмем реч no овом закон- 
•ком предлогу, пошто je проглашепа хитност, јер 
cJix опда прочитао гогподи миоге двојне телеграме 
Koje сам добио UD Загреба o томе закопу. Имао 
бих сада само јвДНО шгпш.е ва Господипа Ми- 
»истра фпнаисија, како о« прет(;тавл.а умрђтааљв 
овогц прометног иромета од 2% на радн.е којо су 
бИло upe зак.ч.> ne u које су сада у току ? Mnom 
Оривредницн M';I ((шија.итх разлога ne папуштају 
својо ради.о ii иг отиуштају сиојо памештеникв и радо 
са пајмап.ом одвооао ншсаквом ДОбИТи'. Међутим 
OuiiM закоиом omi l.e Питм тако катастрофалпо по- 
rol)onn да he моратн обурЈтевитн рвоје радв>в, отцу- 
C
TIITU enoje 1)ад1П1ке и пампттетшв n ми beilO тако 
чмати е.плпу вввапослвноот " беду. Стога ja пред- 
Kanteu да oe § t вв пршш. 

Препкебтџ Др< Коста Кумапудн: Пошто аомп 
'""no ]i])iijau.i.eimx пшориика, 11])ела:!ИМ0 нагласаље. 
^acal^ се члап no члап. Una господа којасу пртиш 

појединих члапова изволеће устати,  a који су за 
изволеће седети.   Изволите чути г. известиоца. 

Известилац Милаи Добровић прочита § 1 no 
предлогу Финанспјског одбора. 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Прима ли 
Народна скупштина § 1 ? (Прима.) Објављујем да je 
§ 1 примљеп. 

Известилаи, Милаи Добровић: прочита § 2 no 
предлогу Фипансијског одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народпа скупштина § 2 ? (Прима.) Објављујем да 
je § 2 примљеп. 

Известилаи, Милап Добровић: прочита § 3 no 
предлогу Финапсијског одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народпа скупштина § 3 ? (Прима.) Објављујем да 
je § 3 примљен. 

Известилаи, Милап Добровић: прочита § 4 no 
предлогу  Финапсијског  одбора. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народпа скупштпна § 4 ?. (Прима.) Објављујем да 
je § 4 примљеп. Са овим je овај закопски предлог 
o изменама и допупама Закопа o порезу na пословни 
промет од 31 јапуара 1932 годипе и Закона o изме- 
пама н допунама o скуппом порезу na пословпи 
промет од 28 марта 1931 годипе и у појединостима 
усвојеп. 

Прелазимо na гласаље у целипи. Гласаће се 
поимепичпо за или против. Изволите чути npo- 
зивку. 

Секрегпар Милач Мравље прозива послапике 
да гласају и они су гласали овако: 

Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — отсутан 
Алексић Коста — отсутан 
АлиловиН LUaiiHp — за 
Апђелиновић Гргур Будислав Др. — отсутан 
AHHII Мића Др. — отсутан 
АитоиијевиН Душан — за 
Антуиовић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамовић Јордаи — за 
Баљић Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Др. — за 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — отсутаи 
Бенко Јосип — за 
Бешировић  Димигрије  Р. — за 
Бсп-дановић Исо — отсутан 
Божић Милан — за 
Борисављевић Страхиња — за 
Брусија Радослав — за 
Будишии Стеваи — отсутан 
Буквић Александар — за 
Буиовић Милаи — за 
Ваљавец Стјеиан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљеви!! Стеваи Др. — отсутан 
Величковић Миладип — за 
Вељкови!!  Вељко — отсутан 
Видакови!! Витомир — за 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — отсутан 
Војиновић Јовап В. — за 
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Вошњак Богумил Др. — отсутан 
Вујић Димитрије В. — стсутан 
Вукићевић Богић Др. — за 
Гавранчнћ Отон Др. — за 
Гавриловић  Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — отсутан 
Господнетић  Фрањо  — за 
Грајић  Перо — за 
Грба Милован Др. — отсутан 
Грбић  Емилијан — за 
Грђић Васиљ — за 
Грубановић Милаи — за 
Грубер Фрањо Др. — стсутан 
Давидовић  Витомир — отсутан 
Даннловић Живко — за 
Деметровић Јурај — за 
ДервишиН Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Днмитријевић  Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Милан Ј. — за 
Довезенскн Јован С. — отсутан 
Додић Александар Така — (.тсутан 
Дошеи Ммрко Др. — против 
Драговп!! МиЛОШ П. — за 
Дрљача Браико — за 
Дрмељ Алојзиј  — отсутап 
Дубокови!! Јурај — отсутаи 
Ђокић Риста — за 
Ђор1)еви11 Владимир — 38 
ЂуриИ Михаило — отсутам 
Елеговн»1 Иво Др. — отсутаи 
Живановић Милаи — за 
Живапчсип!) Михајло — за 
ЖивковнЈ. Негосим Др. — отсутан 
Живојипоин!! Душан М. — за 
3axapnii Чедомир — отсутан 
Зељкови!! Бошко — за 
ЗемљиЈ!   јакоб — стсутаи 
Иванд1Ч<и11—HnKonnli Мнрко Др. — отсутан 
Иванишевић Петар — за 
Ивапчсни!. Душаи — отсутан 
McaKOBiili Миливоје Ђ. — отсутан 
ИсвКОВИћ  Мито — :ta 
јанковић Велизар Др. — :,а 

Јевремовн!)  ДраГОЉуб ДР- — :!а 

JCBTHII Животије — отсутан 
Јевти!) Милутнп Ал. — отсутан 
Јеетић Михајло Р. — отсутан 
jeBTHh Радован     M 
jcumli Милутин — за 
Јеличић Божа С.      отсутан 
lepenidi Htoojm — отсутан 
Јеремић Тоде Др. — отсутан 
Јован  Лидрија — »тсутан 
Јоваиовн!! Александар — отсутан 
Јовановић 'tj"i<a — отсутан 
[овановић Јова — ^> 
JoBiradi Добросав — отсутаи 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић Омво - стсутан 
Каламатијевик Михаило Р. — отсутаи 
Кандић Ловиша К. — отсутаи 
Kanili  МИЛОШ 38 
Каћански Стеван      за 
KcuicJi.umili  Иико.ча Др. — за 

Клинц Антон — отсутан 
Кнежевић Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Др. — отсутан 
Ковач Анте Љ. — отсутан 
Ковачевић Драгутин  Карло — за 
Кожуљ Марко Др. — отсутан 
Којић Драгутин Др. — за 
Коман Албин — отсутан 
Костић Драгутин Др. — за 
Костић Милорад Ј. Др. — отсутан 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи Антон — за 
Крстановић Ристо — за 
Крстић Владимир — отсутан 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — отсутаи 
Крстић Симо — за 
Кузмановић Лазар  К. отсутан 
Кујунџић Андрија К. — за 
Кујунџић Богољуб К. — отсутан 
Кумануди Коста Др. — (претседава) 
Кунтарић Анте Др. — отсутан 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Војко — за 
Куртовић Шукрија — отсутам 
ЛазаревиН Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутаи 
Лазареви}! Теодосије К. — отсутаи 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — за 
Лисавац Младен Др. — за 
Лоичаревић Иван Др. — отсутаи 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Др. — отсутан 
Макар Дако — отсутан 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепан — за 
Малаичец Владо Др. — за 
Маринковић Војислав Др. — отсутан 
M'apiah Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан 
MapKiih Фрањо — отсутам 
MapKOBiili Миленко Др. — отсутан 
MapKounli Милорад П. — отсутам 
Марковић  Никола — против 
Марковић Петар К. — против 
Мастровић Анте Ф. — отсутан 
Матица Павао — за 
Marnh Ђока Н. — отсутан , 
MaucKouiilj Матија — отсутаи 
Mauinh Марко — за 
Метнкош Милаи Др. — отсутан 
Mujnh Милан Ђ. — за 
МилетиН Вјекослав Др. — отсутан 
Мидетић Владислав — отсутап 
Милошеви!) Гавро — отсутаи 
МилошсвиИ Младен П. — за 
МилутниовиН Милнмко Р. — за 
Милутимовић Милорад Ђ. — отсутаи 
Мисирлии Јоваи Т. — за 
Митровић Јонаи Р. — за 
Михаилови!! Илнја Р. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохори!! Инам — отсутам 
Мравље Иваи — за 
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Мулалић Мустафа A. — отсутан 
Најдорфер Мирко — за 
Недељковић Урош П. — отсутан 
Никић Никола Др. — отсутан 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — отсутаи 
Николић Бранко Др. — отсутан 
Нинковић Трипко — отсутан 
Нуић Петар Др. — отсутан 
Њамцул Ранко Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — против 
Палечек Иван Др. — отсутан 
Парабућски Ђорђе — отсутан 
Параиос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — отсутан 
ПатрногиИ 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. — за 
Петровић Марко — отсутаи 
Пешић Милутии. — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — отсутан 
Погачник Виктор — за 
ПоповиН Димитрије Он. — за 
Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
rionoBnii Душаи — за 
riouoBuh Јефтишпе — отсутан 
Попови11  Коста Др. — отсутап 
Поповић Мнлан В. — за 
i idiiomili Милан Др. — за 
rionomili Стсвам Др. — отсугап 
Прал.ак  I (еДОЉКО — за 
Прска Иикола — за 
Прекоршек Ивам — отсутан 
Припцпи  Jono  — отсутан 
Прша  Симс Др.    -    :ia 
i [устослемшек Растр — за 
Пуцељ linaii J. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — отсутан 
Ради!] Ивап — -a 
Радовић Саио Др.   - отсутан 
l'a.ioii.nli Милаи — 88 
l'aAon.iili   i\\i!Ji.aii        За 
l'ajnli 'loma Др. — отсутап 
Рако Јаико Д|1. — 88 
Рапе Стане Др. — за 
Рсселп Отмар       ta 
Рорбахер ЈулиЈан Др. — за 
Čamili ApaiiljcJi II. — за 
Caiml. Саиа В.     - 38 
Савковић Плија — аа 
Срнто Гавро Др- — ;!а 

СарачевЈЛ Раденко — за 
Секули!! Милаи Др. —■ se 
^umli Јоца М. — 38 
Селмановић Алија — за 
Симић Мн 1орад       отсутаи 
Сцмовић Александар м- "" ;ia 

Смиљанић Тома Др. — отсутан 
Сокић Милоје м. -— 8а 

Соколовић Никола — отсутан 
Спасовић Вукашин — за 
Спахић Владо — отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — за 
Сршкић Милан Др. — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — за 
Станојевић Драгомир М. — отсутан 
Станојевић Милутин — за 
Стевановић Живојин Ар. — за 
Стевановић Милан — отсутан 
Степановић Миливој — отсутан 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — за 
Стијић Милан Др. — отсутан 
Стојадиновић Милосав Др. — за 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић  Крста — отсутан 
Суботић Никола Др. — отсутан 
Тадић Глигорије Др. — отсутан 
Теодоровић Војислав — за 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић Јакоб — отсутан 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомановић Хасан — отсутаи 
Трби11 Василије — отсутан 
Трбојевић Урош Др. — отсутан 
Трифуновић Љубиша — отсутан 
Тркуља Стапко — отсутан 
Трпковић Ставра К. — отсутаи 
Ћирић Ђорђе — отсутаи 
Ћирић Стеваи — за 
ЋуковиЈ! Милаи — за 
Узуиови!! Никола — за 
Урск Иваи — отсуган 
Урошсвић Мпрко П. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — отсутаи 
Физир   Виктор — отсутаи 
<l>o-mpiili Лрса — за 
Хајдпњак Лнтон — за 
Хапжек Лавослав Др. — отсутан 
Xacaii6eronnli  Авдо Др. — отсутаН 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар   НИК0Л8  — отсутан 
Хриспш Бора — отсутан 
ЦемовиН Филип — за 
Церер Anroii — отсутап 
Ципушевн!! Методије — за 
Чорбић Бранко — за 
Чохаџић  Хазим — за 
UlapKOBnli Тихомир — за 
Шеатовиђ Ђуро Р. — отсутан 
Шега Фердо — против 
Шелмић Jlpamli M. — за 
Ilk'licpoB Славко Др. — отсутаи 
Шибеник Станко Др. — за 
Шиљеговић  Владимир — за 
Шифтар Сгсваи — отсутан 
Шмајдар ФраЊО — за 
ШумеиковиЈ! Илија Др. — отсутаи 
Шурмин Ђуро Др.       отсутан 
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После гласања 
Лретседник Др. Коста Куманудп: Изволите 

чути резултат гласаља. Гласало je укупно 162 
народна посланика. Од овога броја гласало je за 
157, a против 5. Према томе објављујем да je На- 
родна скупштина усвојпла у целини предлог За- 
кона o изменама и допунама у Закону o порезу на 
пословни промет. Према члану 64 Устава овај за- 
конски  предлог упутиће  се Сенату на  даљп  рад. 

Тиме je данашњи дневни ред вавршен, a за 
наредну седницу стављам на дневни ред: Иретрес 
извештаја Финансијског одбора o предлогу Закопа 
o изменама и допунама у Закону o дршавној тро- 
шарини. Прима ли Народна скупштина овај дневни 
ред ? (Прима.) Објављујем да je овај дневни ред 
примљен. 

Наредну седницу заказујем за сутра у 11 и no 
часова пре подне. Ако Народна скупштина пристаје, 
ову седницу закључујем. (Иристаје.) 

Седница je закључена у 19,45 часова. 

ПРИЛОЗИ 
Иитерпелација нарсднсг пссланика Алојзија 

Павлича на Министра унутрашњпх псслова. 

Господипс Мииистрс, 
Ha челу опшишске управе Трбовље, среза 

Лашког, која je једна од пајвећих општина у Драв- 
ској бановини, a као радничка пајвећа у чптавој 
држави, стоји одбор кога je поставила Краљевска 
Банска управа Дравске баиовнне a у кога иемају 
радиици иикакво noBepejbe. Дога1)але су се, и још 
данас се догађају ствари, које нису у складу са 
методама правилног и соцнјалпог опитшског го- 
сподарства. 

Kao драстичне примере оваквога рада наводим 
сдедеће: 

1) Школски одбор у Храстшшу управнв оп- 
штшш Трбовље, куппо je аемљиште у Храстипку 
у намери да гради основну школу за своту од 245.000 
динара, a то иа терену који се због угљеиокопа и 
сталие воде стално руши, и иротив куповал.а истог 
терена су били мнеи.а иозиатих рударских 1и1же- 
ji>epa и унивврввтетских професора иаиме Д-р Хин- 
терлехлер у Jby6jbami п других. 'Лл ODO земЈБИште 
су се заузимали инрочпто Фердииаид 1'ож, пичелшш 
школског одбора у Храстнику, Водушек Гу^тав, 
начелник онштиие 'ГрбовЈве и г. Пинкава, пачелник 
opesa Лашког. Краљевска баиска уирава Дравске 
бановине одобрила je дради.у na том вемллшп-у, 
и ако су била мпеља стручи.ака и позиаваоца Te- 
pena против, a друга аемљишта су била аа 100.000 
дииара ic(|n'iiiiiija на продају. Градп.у je преуоела 
фирма „Слоград' ii;t Љубљ&Вб u започола са радом. 
Код иолагаи.а ТбИвља, илоча je одмах иаиукла u 
тиме je била оипшша Трбовљв т. ј. оиромашвв 
радници оштс^ичш иа 1,500.000 дииара. Градп.а со 
je обуставила. 

2) Миниотарство просвете у Боограду иаредило 
je peiiioii.cM акта О.ПЛф. 46046 од 26 јуиа lO.'U 
годшш да се одмнх исилати стаиарииа снима иасгаи 
иицимн ociioinii' IIIK().III '1"рбовљв ВоДб na оспоиу 
M.Kuiu 23, 29 u 84, Захона o иародиим школама a 
та волдата се до данао mije В8вршш1а< 

^) У сшштшш Трбовљв се je овпшшОМа троша- 

рина прикуљала са дозволом Краљевске банске 
управе у Љубљани no општинским органима тако 
неуредно, да су још данас на заостатку, што све 
онемогућује правшшо  општинско  господарство. 

4) Таксе у општинској кланици су веће него 
у свима осталпм градовима Дравске бановипе чак 
и веће него што су у Загребу н Београду. Начелник 
Општнне трбовљанске, господин Водушек Густав 
прпма двојну плату, као начелник Општине трбов- 
љанске и као пензионпсаии срески просветни рефе- 
рент пуне пензијске принадлежности против јасне 
долочбе § 47 тач. 2 Фпнаисијског закона за годипу 
1932-33.   

Интерпелација народног посланика Алојзнја 
Павлича на Министра унутришњих псслова. 

Господиие  Министре, 
Да ли Вам je познато, да су биле o томе већ 

поднете жалбе Краљевској банској управи у Љуб- 
љани и Министарству унутрашљих лослова у Бео- 
граду и да: 

1) се није вршила због обуставе рада око гра- 
дше школе и куповања земљишта никаква истрага 
и да се није позвало на одговорност шкодскн одбор 
у Храстнику, начелника Општнне трбовљанске и 
начелника среза Лашког и Краљевске банске управе 
у Љубљани ? 

2) да су решеља Мшшстарства просвете оба- 
веана и за општину Трбовљаиску и да се та ре- 
mejba још до данас нису извршпла ? 

3) да je срески начелник Инпкава 30 маја 1932' 
год. у Трбовљу распустио раднички збор потпи- 
саног посланика само вбог тога, пошто je преко 
3000 радшша изјавило nenoBepejhe општии^кој уи- 
рави, особито иачелипку n иодиачс.ппшу. Пошто 
има потписани народни послапик као u радипци у 
Општшш трбовљанској у срезу JlauiKOM у Вас, 
Господиис Мииистре, пуно поверел.е, то Вас мо. тм 
да ивволито одредлтл, да се у том правцу вршп 
истрага и да сс извршс у ОШПТВНОКОЈ улраил Тр- 
бовљо промеле, којо су потребле, да се радилчил 
ларод смлрл л доблјо noBopejbe у нелрлстраслост 
дрЈкаиллх власти. 

111)имите,   Господило  Милистро,   л   овога  пута 
уверел.е мога дубоког цоштова&а 

6 аугуста 1932 год. 
Вооград 

Проф.  Иаплич Ажфшј, о. р- 
ла])ОД1т иог.чатш 

ИнторЛолиЦЛЈ!! Народлог посдаллка Др. ИнаЛа 
ЛолчаргвиКа  и  другова   ла Миниотра   трговине   И 
иидустрлјс 

Господипс Мипистри, 
Више смо пута  nuli шжушали заинтересовати 

Кјшл.сиску владу ;)а важно сељачко питање нсплате 
лшелице, која je од сел.ака преузега no npiiniuicio- 
ваном извовном друиггву, 

Последњи смо лут чак Кр.плади уиутилн, плтер- 
ПелаЦИЈу 0 дуговању Мтшстарстна иојски сел.а- 
чким житним задругама у Вродском, Ђакопач- 
ком, Внпконачком и Жумаиском срезу,али као обпчии. 
се Крал.спска илада оглушује na интерпелације, Нв 
одговара, a виталмо се ссл>ачко мнтањс исплатс мшс- 
лице не миче с мртв! тачкб. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 91 

Сада се међутим ситуација у овом тешком пи- 
тању још више на штету сељаштва погоршала. 

Kp. влада, која се баш ништа не брине, да се- 
љаци напокон ипак дођу до своје куповнине и испуне 
своје обавезе одређује, да се пореске управе инта- 
булирају народу на некретнинама за дужне пореске 
заостатке, те им узрокује у овим и онако очајним 
данима сувишни и непотребни трошак интабулације 
и брисања. 

Сељачки се народ с потпуним правом згража 
над оваквим поступком. Ha пример предао je народ 
у Мрзовићу срез Ђаково, још прије пет месеци пше- 
ницу Привилегованом извозном друштву, државној 
установи, од ње још до данас није примио купов- 
нину, с којом би платио порез, али je од државних 
власти доживио то, да my се баш за тај дужни порез 
обавља интабулација и прави трошак од неколико 
стотина динара. 

Нас све, Господине Министре, сељаци с правом 
питају, коме ће се они интабулисати за своје пше- 
нично потраживање, и како ће се они осигурати, 
Кад се њихов вјеровник осигурава?! 

Сматрајући да je питање исплате куповине за 
сељачку пшеницу достигло своју кулминацију, и 
да сељачки народ ни под којим условима више не 
може и не мора да чека захтевамо, да нам у Народној 
скупштини изволите   одговорити: 

1) Што сте стварно предузели да се сељацима 
пшеница исплати? 

2) Да ли сте вољни код Kp. владе одмах издеј- 
ствовати, да се cee даљне интабулације одмах обу- 
ставе, a за обављепе интабулације, да се сељацима 
опрости сваки трошак. 

3) Да ли сте исто тако вољни издејствовати, да 
се брисање тих хипотека уреда ради без икаковог 
трошка за сељаке обави? 

У Београду, даиа 1 јума 1932 године. 
Д-р Пван Ло"чаровић, с. р. 
д-р  Фрањо  Грубер,  с.   р. 
Стјспа i Ваљавсц, с. р. 
Ловро  l.iir.i.cimli, с. р. 
, l,-|i   llm.o.Ki   I lii MI li, c.  p. 

Господииу 
Претседнику Народне скупштине, 

Београд. 

Молимо Господина Претселника да изволи до- 
Иавити Господину Министру правде следећу интер- 
Челацију: 

Госпрдине Миписгрс, 
У Вдл.сиу излазп псдсљин часоиис «Глас BajbeBa», 

Привредно-културни лист који се не бави политико.м 
Beli припредпим питаилша. 

Државно тужиоштво у Ваљеву својим заоранама 
0вај лист угушује тако: забрањено je прештампа- 
Ван.е једне карикатуре из „Сарајепске ријечи" и o 
кУда да je ono у Сарајвву дозвољвно a у   Ваљег 
^Риу Шумадије забрањено. 

Својим решењем бр. 2085/32 узапћен je 6poj 26 
овога листа због наслова Шавда годињшица« и речи: 
•.Данас je привредни и културпо морални жииот у 
Целом свету толико потиштвн да се скоро свуда у 
Том аогледу oceha дезоЈтјеитација.    Наслова „По- 

г- 
ву 

званима да размишљају реше" речи: „Недавно смо 
били сведоци када су новине донеле вест o проневери 
у једној од чиновиичких задруга a која се пење na 
стотине хиљада сакупљених од чиновничких поро- 
дица од којих доста њих тај издатак осетно погађа — 
то се дешава у установи која ужива све повластице 
и која je ослобођена свих дажбина, a где je упослено 
и таквих људи који очекују само корист. Па није 
само то ту. Готово свакога дана видимо из новина 
како се дешавају крађе, преваре и друго. У разним 
тим установама које уживају повластице и где су 
нашли прибежиште људи који у тим установама себе 
сматрају носиоцима напредних задружних идеја, 
они који спроводе у већини случајева уз добре хоно- 
раре и личне користи". Затим чланка: „Неморално 
за осуду" речи: „Партмзанске управе нису имале 
смисла да искористе за подизање угледа Ваљева, 
јер им то није дала ситничарска пандурска политика 
на коју су сву снагу трошили". 

Како и у овим написимами не видимо ни један 
криминални израз, јер су прештампани из других 
листова, то нам je част, Господине Министре, умо- 
лити вас, да нам на првој скупштинској седници 
изволите дати свој одговор на следеће: 

1) Да ли Вам je познато o забрањивању часо- 
писа „Гласа Ваљева" и на тај начин угушивање 
јединог културног часописа у овом крају? 

2) Шта сте предузели да се овако шта у будуће 
не дешава? 

3) Да ли сте вољни издати упутства Државнии 
тужиоштвима да закон o шта.мпи либералније при- 
мењују? 

Примите, Господине Министре, уверење нашег 
поштовања. 

У Београду, 9 августа 1932 годиие. 
Народни посланици: 

Витомир Ђ. Давидовић, с. р. 
Јаков €. Точић, с.  р. 
Јовап   Прикцип,  с.   р. 
Ристо Ђокић, с.  р. 

Инт^рп^л; ција inp дног иосл^никаСтјепанаВа- 
љав^ца на Министра шума и рудника. 

Господине Министре, 
И уз овакве абнормалне привредне прилике наше 

je рудно благо толико и такво, да након подмирења 
свих издатака за персоналиу техиичку службу, про- 
метних трошкова те радничких надница наше рудар- 
ство још увек и у овој години има у државној каси 
да одбаци чист вишак прихода од око 60,000.000 
дипара. 

Приморапа ову своју доличму активност и у овој 
привредној стагнацији задржати на висини, природно 
je, да je наша државна рударска управа смањујући 
трошкове производље морала прибели и редукцији 
персоналних na и радиичких плаћа и иадница. 

Међутим и ако су до сада радничке плате једва 
садржавале минимум егзистенције, овим су смање- 
њем сада доведеие далеко испод њега п остављене на 
висиии од дипара 18 до дииара 30 по   даиу. 

У тсшким хигнјеиским приликама a с бројпим 
оородицаиа, те далеко од сунца a дубоко испод земље 
нитко ваљда нема у људском друштпу толико соци- 
јалиог смисла и одрицаља у корист опћеиитости 
колико ra имају рудари. 
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Зато и ако их je ова последња редукција довела у 
немогућност, да са лохотком од највише динара 600 
месечно издржавају своје породице, не би због овог 
страшиог смањења њихових наднмца настао толики 
револт, да je редукција погодила и оне, чије je обиље 
у сваком погледу остало и даље нетакнуто. 

Док рудари незнају, што he у onhe почети ca' 
својом бедном зарадом, дотле су некој рударској 
господи остале високе тантијеме, које достижу ди- 
нара 150.000.— поред њихових плаћа, пронзвољних 
премија, теренских додатака, додатака на пожарне 
чете, додатака на шегртске школе итд. 

Како све ове тантијемс и разни додаци падају 
na терет државног буџета, и како je редукција до- 
ходака у рудиику погодила до сад само најбиједније 
и најпотребније тражимо, да нам у Народној скуп- 
штини на ову интерпелацију изволите одговорити: 

1) Док се огромна већина рударског радништва 
налази у, беспослици и у скрајњој беди и невољи, да 
ли Вам je Господине Министре, познато да се још 
увјек извесној великој рударској господи поред 
плаћа, производних премија, тереиских додатака 
итд. дјеле огромне тантијеме које у некнм случајевима 
достижу до динара  150.000? 

2) AKO Вам je свс ово познато, што сте оида 
подузели да се овај ужасни неразмер у дохоцима 
рудара на корист рударског радника   побољша? 

У Београду, дана 1 коловоза 1932 nvuine. 
СтЈспан  Ваљавсц,  с.   р. 
д-р  IIUKOJIU  UuKuh,   с.   p. 
д-р Фрања Грубср, с. р. 
Лоиро KiiciKoBiih, с.  p. 
д-р Ивап Jloii'iapciinli, с. p. 

Проф. Илилич Алојзије, народни посланик уиу- 
ћујс иптерпелацију na Претседника Министарског 
савета вбог пссазивања Пршредног већа. 

Господине Претседииче Министарског саввта, 
Народни послаппци поздравили смо са највећим 

задовољством предлог закона o   Привредном Beliy, 
кад га нам je аоднео 4 фебруара   1932 год. №шистар 
трговимс ii пмдустрмјс [осмодпп Др. АлберТ K'pa- 
мер. Мислим, да jom na im једцом законском пред- 
логу пије народио претставништио радило са таким 
одушевљењем и великом бригом баш na тпм. Знали 
смо, и још знадемо, како je ono Привредно nclu', 
које lie се састајати, како то закон прсдтфа, n:t 
пајбол.пх    прмпридппх,    соцпјалппх     n    културппх 
стручњака, потребно у даппма тешке соцнјалне n 
економске кризе које акутност сваки дан мп ови 
парочито незапослепи n сиромаШНИ радншџ! mnne 
и више осетимо. 

Вест o Принредпом neiiy бпла je СШШатично 
iipuMjbena no читавом Југослопепском пароду, који 
види у томе највишу  гаранцију   данашњвг нвпо- 
no.i.noi-    Ш)ИВраДНОГ   стап.а   у   nanioj   државИ.   Onaj 
заков o Привредном већу вримљен Je био сагласно 
како у НарОДНОЈ скупттипп тако n у Сспату n сту- 
inio je 25 марта  1932 године  na спагу. 

У смислу § 19 Закона o Привредном већу требало 
би да се састане Привредно веће на onoj први саста- 
нак вајкасније наков 3 иесаца од ступања ua спагу 
ОВОГ лакопа a TO on бпло 25 јупа o. г. 

Сматрају1ш да се треба да се свакп Закои као и 

овај Закон поштује, и да je сазив Привредног већа 
у доба највеће економске кризе потребан и хитан 
због тога Вас, Господпне Претседннче, молим, да 
нам   у   Народној   скупштппи   изволнте   одговоритн: 

1) Да ли и када ће се Привредпо веће састати? 
2) Зашто се до данас Привредно веће није већ 

састало и ако то закон нарочито наређује? 
3) Да ли неће имати члан 24 Устава од 3 сеп- 

тембра 1931 године ову судбииу као члан 44 Видов- 
данског Устава? 

Београд, 9 августа 1932 године. 
Проф. Павлич Алојзиј, с. р.. 

народни посланик. 

Господину 
Претседнику Мннистарског сапета 

Др. Милану Сршкпћу, 
Београд. 

Проф. Павлич Алојзије, пародпп посланик упу- 
ћује иптерпелацнју на Господипа Министра про- 
свете због разрешења вероучитеља катпхета у Драв' 
ској баповипп. 

Господине Мипистре, 
У прошлој школској годипи 1931-32 увела се je 

код нас пракса, да се разрешапа државне чппопппке 
католичке вероучитеље и привремене катихете у 
парохпјској СЛужбИ — жупппке n капслапе само 
на неосмовапе депупцпјацпје службспс дужпости. 
Kao драстичан пример наводим случај г. ЖмауЦ 
јосипа, сталпог катихете na дјсчачкој народној 
тколи у Трбопл.ама   epesa Латког. 

6 новембра 1931 годипе бир je г. Жмауц Јосип 
обавештен од управитеља народне школе у Трбов- 
љама да га je ДОИнистарство просвете са актом О.Н. 
Бр.51410-31 од 5 новембра 1931 године разрешило 
вероучитељских дужности a on сам до данас ипје 
npuMiio пикакиог решења mi од Министарства про* 
свете nn од Краљевске Банске управе у Љубљани 
mi од лругог надлеиггва. Против њега се mije увелч 
никаква дисциплинска nciiiaia. никада mije био у 
onoj стпари саслушав a у току 16 година своје слу- 
жбе био je увек оцеп.еп као одличав пероучитеЛ' 
педагог и национални радник. Ha молбе и жалбе 
народних посланика и сенатора као и мариборског 
бискупског ординаријата нисио добили никаквог 
одговора од ниједне поменугах власти. 

Тнме остала je дјечачка школа у Трбопл.ама 
која броји 13 разреда са око 500 ученика без верО' 
пауке. ЗбОГ тога ппсу се СПреШШИ учсппцп 38 OBO' 
годишњу исповест n свето   причешће, како се то 
сиаке годиие дешава. Кад су родитељи ученика 
rpaMdum   ОД   Мпппстарстпа   Просвеге,     да   ПОСТвВИ 
мовог вероучитеља, срески шчелник у Лашкои 
наредио je да жандармерија трага ва онима који ^у 
оиу молбу потписали n тражио je од сваког nof 
писника таксену марку од 5 динара што je износило 
3000 дппара,  IHTO  je  проуарокопало    велико  узбу'" 
ђење међу радничким  сиронашним   народои. 

Јер то ппјо један једппсгпепи пример како св 
крши закоп o државним ниновницима него се исто 
дешавало са катихетиш у Марибору) Мурској   ^0' 
боти, у Словепским Коњицама, у Зричама Ма- 
рмборске бискупије и jom у осталим дслп.ма наШС ДР' 
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жаве   тражим,   да   ми   олаго изволите,   Господине 
Мимистре, на опу интерпелацију хитно одговорити: 

\) Да лм Ва.м je овакво разрешавање   вероучи- 
тељскмх дужности католичких свештеника познато? 

2) Како je мпгло Мпиистарство просвете разре- 
ШИТИ дужности г. Жмауца Јосипа без знања или 
предлога од стране среског просветног референта 
у JlauiKOM, просветиог шефа Краљевске Банске 
управе у Љубљани и бискупског ординаријата у 
Марибору? 

3) Зашто није Министарство просвете на захтев 
народног послаиика и молбу бискупског ординари- 
јата у Марибору повело истрагу против г. Жмауца 
Јосипа и његових другова? 

4) Како дуго још ће се вршити ово разрешавање 
на основи сасвим неоснованих денунцијација и про- 
гонити католичко свештенство, које je познато да 
je било од вајкада према узорима несмртних вели- 
кана Штросмајера, Сломшека, Добрнло и Седеја 
ту и ван наших граница национално Југословенство 
послушно свим законитим прописима власти због 
савјести и борили се за слободу златну, крст часни 
и народно уједињење? 

Београд, 9 августа 1932 године. 

народни посланик. 

Проф. Павлнч Алојзиј, с. р. 

НАРОДНЛ СКУПШТИНА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 
Бр. 313 

8   августа 1932 год. у Београду 

Госиодину Д-р КОСТИ КУМАНУДИ-У 
Претседннку Народне скупштине 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Част ми je доставитн Вам у прилогу нзвештај Финансијског одбора Народне скупштине o пред- 
логу Закона o иимоиама и доиуиимм .Чакоиа o порезу на послов}1И промет од 31 јануара 1922 године и 
•'liiKona o измонама ii доиунама Зако)1а o скупном порезу на пословни промет од 28 марта 1931 године, 
n оаопштктв Вам да je ва известпоца г1забран r. Милан Добровић. 

У исто време част мп je доставитн Вам одвојено мишљење r. Д-р Анте Кунтарића. 
Ииип.ппс, Господине Претседииче, примита и овом приликом увереље o мом одличном поштовању. 

Претседник 
Финапсијског одбора 

Д-р Цнико Ш>рић, с. р. 

ПЛРОДИА СКУППГПШл 
краљевине југославил: 

ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 
1ф.  ■■!1.Ч 

8 BBT^OTa 1932 годиие Београд 

НАРОДНОЈ СКУИШТИНИ, 

ФннввОИОКВ одбор лроучио je прсдлог Закопа o изменама и допунама Закоиа o иорезу на послошш 
Bnouet ОД 31 јануара 1922 гОДВНб И Закона o измепама в допунама Закона o скупном порезу na пословни 
проивт од 2S иарта 1931 годнне, " част ми je подпетн Народној окушитшш одедекв извештај: 

I 1 
Мрсдлог    заноин  ii))iiM.i,('ii   J.'   V  ЦбДООТН,  0  тпм 

na ое im крају дода ii«>" ""гав i^'j'1 ^"^^и: „Ilopea ва 
аооаовни промат ва Јгукоувнв прддмвте ила^ају и 
вадруге". 

ll3(MT,iii.i..i|v i'e ремп: „Gpiime Св Прој „500.ООО" 
и место ii.ci-ii ставл.а „250.()00" n замол.ују рочима: 
„доднје   06   ROB   став   нојп   глнсп:    иикмектуални 

радницв побројаии у § /»2 Закона o нопосредипм 
пореаима од 8-11-1928 годмне у другој групи под 
rivi. а) п б) дужии су водити ки.пге кад им целоку- 
ii:m ијјошлогодишл.и промет премашује 300.000 дин. 

8 3 
Нримљен je  у целости. 

§ « 
Примл.ен јо у целости. 

'l'miancMCKOM одбору јо част аамолити 11а])одцу скупштниу да изволп усвојити горљи нзвештај. 
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За извест\1оца je изабран r. Милан Добровић. 
Претседшш 

Финансиског одбора 
Д-р Нинко Перић, с. р. 

Чланови: Д-р Свет. Поиовић, Ото Гавриловић, Д-р Марко Кожуљ, Јоца Селић, Јовач Мисирлић. 
Коста Алексић, Аидра Кујунџић, Божа Јеличић, Милан Ћуковић, Милап Добровнћ, Плија Михајловић 
Ловро Петовар, Антон Крејчи, Павао Матица с. р. 

ОДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 
народног посланика д-р Анте Кунтарића 

O предлогу Закона o изменама и допунама Закона o порезу на пословнп иромет од 31 јаиуара 
1922 године и Закона o скупном порезу на пословни промет од 28 марта 1931 године. 

§ 1 
Став првн члапа G Закона o порезу на пословни 

промет од 31 јануара 1922 годиие мења. се и гласи: 
Порез на пословни промет утврђује се са 1 % 

a уколико прелази своту од 100.000 динара 2%, 
a за промет луксушшх предмета сем тога за 10% 
примљене суме на име накиаде. Који he се пред- 
мети сматрати луксузшш    одредпће    уредбом Ми- 

Текст предлога Закона o нзмеиама п допунама, 
Закона o порсзу на посдовнн промет од 31 јануара 
1922 године и Закона o изменама и допуиама, o 
скупном порезу на пословни промет од 28 марта 
1932 године, како je усвојен у Финансиском одбору. 

§ 1 

Став први члана 6 Закоиа o иорезу на пословни 
промет од 31 јануара 1922 године меља се и гласи: 

Иорез на пословни промет утврђује се са два 
од сто, a за промет луксузних предмета сем тога 
још са десет од сто од npmi.i.cnr гуме na име иак- 
наде. Koju he се продмети сматритн цухоувшш 
одредиће Уредбом Мшшстир ([птаисија у сиоразуму 
са Мшгастром трговинс и индустрпјо. За шшспт 
стварп и услуге можс сс порез на пословии промет 
no одредби Мшшстра фииаисија разрезнвати и иа- 
плаћивати паушалио a na пореској основн, која се 
утврђује   спорааумом   или   оцељиваљем. 

Порез на пословни промет на луксузпе пред- 
мете  плаћају и аадруге. 

нистар фиианспја у споразуму са Мшшстром трго- 
вине n ^шдустрпје. 

8 августа  1932 годпне 
Београд 

Д-р AUTV Куптарић, с. р. 
народни посданик 

§2 
У § 2 Закопа o нзменама n допунама Закон 

o скупном порезу на пословнп промет од 28 марта 
1!'.'!| годипо додаје се нов став који гласи: „Инте- 
лектуални раденпци побројаии у § 42 Закона o 
непосредтш порезима од 8-11-1928 године у другој 
групи под тач. a) и б) дужни су воднти ки.нге кад 
им целокупап прошлогодиш)1)И промст премашује 
300.000 динара". 

Ова одредба важи и за општи иорез na посдовпи 
промет. 

§3 
llptvi.vtd'H ii;i § () Закопа p окупном иорезу на 

пословни промет од 12 августа 1930 године дужна 
су у сваком поједином случају пидаватп факту1)С 
за робу стављену у промет. 

Овај ЗакОН ступа na енагу кад га Краљ пот- 
imiiK! it будо објављен у „Службспим Иовииама''- 
По поввшвној стопи из § 1 равревпваће се порев 
почевшп од 15 августа 1932 годинс. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ФИПЛИСИЈСКИ ОДБОР 
Г.р. П'2. 

8 авгуота 1932 године у Боограду 

ГОСПОДИНЕ ^РЕТСЕДНИЧЕ, 

Част мп je ДОСтавита Вам у пјји.чогу иииоштај Фииаиснјског одбора  11а])од купштине 0 првД' 
логу Закона o ковав>; орвбрног иоица, с молбом na Паш д.1,1.11 »оступак. 

N   Н0Т0 вреив чагт ми  je нВВвСтитп  Mac да jt^ ;ia ианестпоца одпора паабрап i'. Ото raHpiiJiomili- 
ИВВОДНТв, ГоОЦОДНВе ЛреТОбДНетв, ОрВМЛТВ " Овом ирп.тиом уисЈа-ц.с o мом пд.пг м иоттипап.у- 

Првтоеднаи 
Фввановјохог одб(фв 

,[-[)    JlllllKO    llcpuh,    0.    P« 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 95 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ, 

Финанснјски Одбор проучио je предлог Закона o ковањусребрног новца и част му je поднети Скуп- 
штини следећп нзвештај: 

Предлог закона o коваљу сребрног новца примљеп je у целости и без измене, како га je поднео Г. 
Мпнистар  финансија. 

За известиоца je одређен г. Ото Гавриловић. 
Финаисијском одбору je част замолити Народну скушптину да изволи одобрити овај извешта!. 
Секретар Претседник 

Д-р Антс Куитарић, с.  р. Финансијског Одбора 
Д-р Нинко Шрић, с. р. 

Чланови: Коста Алекспћ, с. р. Б. Ц. Јеличић, с. р. М. Ћуковић, с. р. Јоца Селић, с. p 
M. Добропић, с. р. Илија Михајловић, с. р. A. В. Стојковић, с. р. Ловро Петовар, с. р. Р. Матица 
с. р.    М. Пстровнћ, с. р.   A. Крејчи, с. р.    Днм. Он. Поповић, с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ, 

Верификациони одбор II])IIMIIO je прено  Прстседника Народне  скушптине оставку Г. Др. СТАНКА 
рШБЕНИКА,  народног посданика, ивабраног у среву ћардовачком, бановине Савске, који даје оставку 
Џ* иандат народног посланика. 

lio расмотрењу ивборних аката и кандидатоке листе Верификациони одбор je утврдио, да je na 
|1андидатској .иктп :ia (pc:i linp i<in;i'ii;ii. чмјп je срески кандидат Г. Др. СТАНКО 111И])ЕНИК, Ми- 
uiKTii]) im jiaciio.iovHi^i.e и.ч Сеограда, његов вамвник МИКОЛЛ ПВТРАК, трговац и поседник пз Зве- 
feaja, срева Карловачког, бановине Савске. 

ll,i основу гч)р».вг a $ 66 Закона o ивбору Народних пооланика, Верпфпкацпопом одбору je част 
ђ)едложити Народној окупштшт, да изио.т ог.икпти n поввати ва ниродног посланика г. НИКОЛУ 
ПЕТРАКА, трговца м аоседника ив Звечаја. 

Претседнив Верифвкационог Одбора, 
Др. Лавослав Ханжев, с. )>. 

Члановн: Д1>- Вогдав Видовић, (.]>., .lema Види11, <. p., Др. Светиолав Мвхајловић, с. p., Витомир 
Ввдаковић,с. р., Д|>- Нивола IIUKHII. <■. ]>., Оалнх r.iui.nii. i. JI. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Верификацвони  одбор примио je npeifo Првтовдника Народнв   Скудшти »ставку   Г.   БАРЛЕА 

JAIIK'A,  народног посланика, ивабраног у ореву Крааском,  бановине Дравскв, којн   даје   оставку   sa 

Цаадат народног посланика. 
lio раомотрва.у ивборних аката u кандидатоке листе Верификациони одбор je утврдио, да  je   sa 

јИШдидатској .meni ва opea Крав.ски, чији je среоки кандидат Г. ВАРЛЕ ЈАНКО, вароднн посланикив 
Веограда, његов вамевик Г. ЛОНЧАР ИВАН, вооеднив m Тржпча, гргаа. ј.рап.еког бановине Дравоке. 

Ha основу ropaer и :: |i(i Закона o ивбору аароднш посланика, Вврификациовом одбору je  адот 
јфедложнти  Народаој   окушитини, да ш ли огласитп i иватп за пародног поолаавка i1.  ЛОНЧАРА 
ИВаli \, аоседвика ив Тржича. 

ПретоеЈшив Верификациовог ()дбора, 
Д|). .laiioc liiii  Хаижек. с. р. 

Члавовв: Др. Вогдав Вндове!!, с. р., Др. 'lema Вндвћ, p.p., Др. Светиодав Иахајловнћ. о. р., 
^втомирВидавовнћ, с. р., Др. Влкола Витш, с, р., Салнх Бфљић, с. р. 




