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l'ucolj Ivan, Ministar bez portfelja Karamebmcdović Dr. Hamđija, Ministar prosvete Kojić Dr. Dragutin, Ministar 
pravde Sumonkovi« Dr. Dija, Ministar poljoprivrede Demetrović Juraj, Ministar vojske i mornarice, armijski deneral 
Stojanović Ž. Dragoniir, Ministar za fizičko vaspitanje naroda Kraljević Dr. Dragan, Ministar šuma i rudnika 

roga&iik Viktor, Ministar inostranib poslova Jevtić Bogoljub, Ministar unutrašnjih dela Lazić  Živojin. 

4        Početak rada u 10.30 časova pre podne 

SADRŽAJ: 

1 Čitanje  zapisnike proihodnog 

posla* 

Гго   dnevnog roda 
Bastanka; 

2 _ Govor Pretsednika povodom smrti narodnih 
nika poč. dr. Mićn Anića 1 dr. Toilr Лгпчшса; 

3 Izvošlaj Senata da je primio bez ikakvih   izmena: 
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o graničnoj 
trupi; Predlog Zakona o kovanju srebrnog novca; Predlog za- 
kona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na poslovni 
promet i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
državnoj trošarini; 

4 _ SaopStenje zakonskih predloga O trgovinskom spo- 
razumu između Kraljevino .lugoslavije i Republike Brazilije; 
l'mlloga zakona o sporazumu tursko-jugoslovenskom na izvoz 
opijuma; Predloga zakona o konvenciji u regulisanju trgovinskih 
potraživanja između Kraljevine Jugoslavije i Belgijsko-Luk- 
semhurške Privredno Unije; Predloga zakona o predupredivanju 
Mesreeiiih slučajeva; Predloga zakona o konvenciji o naplaćiva- 
nju težine na velikim koletima i Predloga zakona 0 produženju 
važnosti Zakona 0 zaštiti zemljoradnika i slavljanjn na snagu 
pojedinih odredaba Zakona 0 izvršenju i ohe/Jiedeiijui Predloga 
zakona dr. Todora Lazarevića i drugova o zaštiti seoskih 
trgovaca, seoskih, zanatlija i trgovaca i zanatlija sa sedištem 
van selu a sa pretežno zemljoradničkim mušterijftma; 

5 — Obrazloženje hitnosti od sirane G. Ministra po- 
ljoprivrede; 

6 — Ministar vojske i mornarice šalje potvrđeni prime- 
rak Zakona o graničnoj trupi 

7 — Interpelacije narodnih poslanika Milana V. Popo- 
vića na Minislra unnlrašnjih poslova; dr. Stjepa Kneževića 
Па Ministra spoljnih   poslova i Ministra   saobraćaja; dr. Mi- 

lana Motikoša na Ministra poljoprivrede; dr. Milana Metikoša 
na Ministra šuma i rudnika; dr. Milana Metikoša na Mini- 
stra šuma i rudnika; dr. Ignjata Tolića na Ministra finan- 
sija; dr. Milana Metikoša na Ministra socijalne politike i na- 
rodnog zdravlja; dr. Milana Metikoša na Ministra pravde; dr. 
Milana Metikoša na Ministra finansija; dr. Ivana Lončarevića 
i drugova na Pretsednika Ministarskog saveta; 

8 — IzveStaji G.G. Ministra kada će odgovarati na 
interpelacije; 

^ — Traženje Ministra pravde za izdavanje sudu Milo- 
ša Dragovića, nar. poslanika; 

10 — Vize sa rezervom Glavne kontrole; 
11 —■ Otsustva narodnih poslanika; 
12 — Odgovor Ministra poljoprivrede na usmeno pita- 

nje poslanika Branka Avramovića; 
13 — Izbor Odbora; 
14 — Izvestaj Verifikacionog odbora. 
Dnevni red: Utvrđivanje dnevnog reda. 
Govornici: Pretsednik Dr. Košta Kumanudi, Ministar po- 

ljoprivrede Juraj Demetrović (dva puta) i Branko Avramović. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Otvaram LIII 
redovni sastanak Narodne skupštine. Izvolite čuti za- 
pisnik  prethodno  sednice. 

Sekretar Gavro Milošović čita zapisnik LII redov- 
nog sastanka. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ima li ko od 
gospode poslanika kakvu primetbu na zapisnik? (Nema). 
Oglašujem da je zapisnik primljen. 
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Pretsednik Dr. Košta Kumanuđi: Gospodo narodni 
poslanici, od poslednjeg sastanka Narodne skupštine 
izgubili smo dva naša odlična druga, Dr. Miču Anića 
i Dr. Tod u Jeremioa. (Svi narodfti poslanici ustaju i 
uzvikuju: Slava im!) 

Njihova imena smrt je povezala zajedno kao što 
ih je i jednog i drugog za života prožimalo ono što 
je u javnim poslovima najlepše i najčistije, a to je 
isto neodoljivo osećanje ljubavi i požrtvovanja prema 
narodu, zemlji i Otadžbini. Oni su obojica svoj vek 
proveli u službi tog ideala, stavljajući iznad svega 
narodno jedinstvo i državnu celinu, čije je oličenje i 
ostvarenje samo jedna i nedeljiva Kraljevina Jugosla- 
vija. Ubeđeni od samog početka političkog delanja, da 
je to jedino pravilno rešenje našeg nacionalnog pro- 
blema i državnog uređenja, i Dr. Anić i Dr. Jeremić 
ostali su do poslednjeg svog daha nepokolebljivo na 
tom osnovnom načelu. Jedino što političara uzdiže i 
oplemenjava, to je život ispunjen toliko čvrstim uve- 
renjima, da mu nikada ne dopuštaju povijanja i kom- 
promise ni u čemu što sačinjava suštinu i bitnost sud- 
bine jednog naroda. Odajmo im duboku poštu što su 
umeli tako uspravni i dosledni da ostanu i u danima 
najtežih iskušenja, kroz sve borbe i sukobe naše naj- 
novije istorije.  (Usklici: Slava im!). 

Dr. Mića Anić svojim vedrim, iskrenim i širokim 
poletom, u čijoj suštoj dobroti i prostosrdačnosti kao 
da je bila izražena cela duša njegovog rodnog kraja, 
imao jo toliku privlačnu moć, da je bio najomiljeniji 
drug, bez neprijatelja i zavidijivaca, svugde primljen 
srdačno i svojski. 

Njegov prerani odlazak s ovog sveta pobudio je 
nepritvorno žaljenje u svima društvenim krugovima 
i u svima krajevima. Voleli su Miću Anića prosti i 
ubogi seljaci u goletima Like, osećajući u njemu 
prijatelja i zaštitnika; tiskali se oko njega u Zagrebu 
i Beograd)! i mladi i stari, i vlastelini i pučani, uživa- 
jući u njegovoj blagoj satiri ispunjenoj doživljajima 
punim duha iz narodnog života kojeg je on bio jedan 
od najboljih poznavalaca. Zbog takvih osobina, retkih 
u današnjem vremenu, za njim je ostala u sredinama, 
gdc se kretao, lako osetna praznina, da je teško po- 
miriti se s lim da ga med živima više nema, jer nam 
izgleda aenaknadiv. 

Dr. Tode Jeremić posvetio je svoj život mcde- 
cinskim i/,ma\ anjim-; i praktičnoj sln/.bi, da bi narodu 
mogao korisno da poslu/.i. Koden u l'Ori, ^radu muče- 
nika, odakle je samo za vreme rata ftid^Bel najboljih 
i najčestilijih rodoljuba na vcšalima ispaštalo za oslo- 
bođenje svoje domovine, Dr. Jeremić je pod tuđinskom 
upravom u оовш, svojim odlučnim drianjem'i svojom 
otvorenom nacionalnom 6ve56u olakšao mnogu nevolju, 
ohrabrio stradalnike i upućivao mlade pokolenjc na 
pravi put  u  borbi  za slobodu. 

Podnoseći i sam sve paluje podjarmljenih, on je 
kao dobrovoljac lekar medu pivima radosno pohitao 
u Balkanski ral, ua hojišla Južne Srbije i D' odušev- 
ljeno pozdravio pobede srpske vojske kao prve prelere 
oslobođenja i ujedinjenja eelog našeg naroda. Posle 
rala on je svoju radnu energiju posvetio Narodnoj 
odbrani i kulturnom i ekonomskom podizanju naroda 
u Vrbaskoj banovini, i na tom polju je razvio svu svoju 
trezvenu i smiiljenu aktivnost. 

Narodna sknpšlina s dubokom lugom ispraća 
I 'r. Mim Anića i I )r. Todn Jeremića i oprašta se s njima 
da ih sačuva u nezaboravnoj asponmei. Slava im i 

večna im pamjat! (Svi narodni poslanici odzivaju se sa: 
Slava im!). 

Pretsednik Dr. Košta Kuinanndi: Izvolite, gospodo 
narodni poslanici, čuti izveštaje Senata. 

Sekretar Gavro Milošević saopštava: Senat Kra- 
ljevine Jugoslavije izveštava Narodnu skupštinu da je 
na svome 35 redovnom sastanku održanom 10 avgusta 
1932 godine usvojio u celosti i bez ikakvih izmena 
upućene mu zakonske predloge i to: Predlog zakona 
o izmenama i dopunama Zakona o graničnoj trupi; 
Predlog zakona o kovanju srebrnog novca; Predlog 
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na 
poslovni promet. 

Da je na svome XXXVII redovnom sastanku odr- 
žanom 11 avgusta 1932 godine usvojio u celini i bezikak- 
veizmene upućeni mu Predlog zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o državnoj trošarini. 

Pretsednik Dr. Košta Kiinianudi: Ovi izveštaji 
Senata primaju se k znanju. 

Izvolite čuti zakonske predloge. 
Sekretar Gavro Milošević saopštava: Gg. Ministar 

inostranih poslova i Ministar trgovine i industrije 
podnose Skupštini na rešenje: Predlog zakona o trgo- 
vinskom sporazumu između Kraljevine Jugosla\ije i 
Republike Brazilije; Predlog zakona o Međunarodnoj 
konvenciji o fiskalnom režimu stranih automobilskih 
vozila, zaključenoj i potpisanoj u Ženevi 30 marta 
1931 godine; Predlog zakona o sporazumu tursko- 
jugoslovenskom koji se odnosi na izvoz opijuma, za- 
ključenom i potpisanom u Ankari aprila 14 1932 godine; 
Predlog zakona o konvenciji o regulisanju trgovačkih 
potraživanja između Kraljevine Jugoslavije i Belgisko- 
Luksemburške privredne »mije. Go.poja: Ministar ino- 
stranih poslova i Ministar socijalne politike i narodnog 
zdravlja podnose Skupštini na rešenje Predlog zakona 
o preporukama o predupređivanju nesretnih slučajeva 
pri radu i o preporukama o odgovornosti odnosno sigur- 
nosnih naprava mašina pokretanih mehaničkom sna- 
gom, usvojenim 21 juna 1929 god. na XII sesiji Među- 
narodne konferencije rada, koja je zasedala u Ženevi 
od 30 maja do 21 juna 1929 godine. Gg. Ministar ino- 
stranih poslova i Ministar saobraćaja, podnose Skup- 
štini na rešenje Predlog zakona o projektu Konvencije 
o naznačivanju ležinc na velikim koletima, koja se 
prenose lađom, usvojenom 21 juna 1929 godine na 12 
sesiji Međunarodne konferencije rada u Ženevi. 

Gg. Ministar pravde. Ministar poljoprivrede i 
Ministar trgovine i industrije podnose Skupštini na 
rešenje Predlog zakona o produženju važnosti Zakona 
o zaštiti zemljoradnika i stavljanju na snagu pojednihi 
propisa Zakona o izvršenju i obezbedenju. Traže da se 
oglase za hitan. (Vidi tekst zakonskih predloga 08 
kraju  sednieo.) 

Pretsednik 1>г. Kosla Kninumidi: Za sve pročitane 
vladine zakonski' predloge izabraće se naročiti odbori, 
kad  to bude stavljeno na dnevni  red. 

Izvolite čuti jedan poslanički zakonski predlog. 
Sekretar (Javro Milošević saopšla\a: 
О.ч'- Dr. Todor Lazarević i drugovi, narodni po- 

slanici, podnose Skupšlini na rešenje Predlog zakona 0 
zaštiti seoskih tigo\aca. seoskih zanatlija i trgovaca i 
zanatlija sa sedištem van sela, a sa pretežito zemljo- 
radničkim mušterijama. 

I'rflsrihiik 1)г. Kosla Kimianmli: 1 za ovaj posla- 
nički zakonski predlog izabraće se naročiti odbor, 
kad  to Skupština   bude stavila  na dnevni  red. 
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Ima reč g. Ministar poljoprivrede da obrazloži 
hitnost zakonskog predloga o produženju važnosti 
Zakona o zaštiti zemljoradnika. 

Minister poljoprivrede Juraj Demetrović: Gospodo 
narodni poslanici, čast mi je u ime Kraljevske vlade 
zamoliti vas, da oglasite kao hitan prdeloženi Zakon 
o produženju Zakona o zaštiti zemljoradnika. Ova hit- 
nost nameće sama po sebi zbog tora, što sa 20 okto- 
brom ističe važnost dosadašnjeg Zakona o zaštiti 
zemljoradnika. U tako kratkom vremenu, koje imamo 
na raspoloženju, nemoguće je razraditi ćelu ovu mate- 
riju, koja mora da bude razrađena u   tome   Zakonu. 

Osim toga sa 20 oktobrom, kako znate, gospodo, 
počinje nov saziv Narodne skupštine, i prema tome to 
je vreme kad će se moći pretresu novog zakonskog 
predloga pristupiti. 

Kraljevska vlada ne misli da taj zakonski projekat, 
da taj Zakon treba da bude jedno definitivno rešenje, 
nego naprotiv smatra da produženje dosadašnjeg 
Zakona o zaštiti zemljoradnika traje samo dotle, dokle 
Narodna skupština i Senat budu u mogućnosti da 
donesu nov zakon. (Pljeskanje.) 

Ja sam, gospodo, uveren, da se svi slažete sa mnom 
u tome da dosadašnji Zakon ima svojih nedostataka 
i da je zbog toga potrebno da se taj Zakon što рге 
izmeni. Ali, gospodo, uveren sam u to da se svi slažete 
i u tom, da su ekonomske prilike kod nas danas takve, 
da je zaštita zemljoradnika apsolutno potrebna. (Pljes- 
kanje.) Ova pitanja, gospodo, koja reguliše ovaj Zakon, 
tako su složena, tako važna i velika, da je nesumnjivo 
da se za nekoliko dana takav zakonski projekat ne bi 
mogao sviviti. Zato Kraljevska vlada misli, da u novom 
sazivu posle 20 oktobra podnese svoj Predlog zakona 
o zaštiti zemljoradnika, a na vama je, gospodo, onda 
da ubrzamo rad na donošenju novog zakona i da svi 
zajednički rešimo problem kako ćemo najbolje odgo- 
voriti državnim i  narodnim interesima (Pljeskanje.) 

Prđsednik Ђг. Košta Kumamidi: Stavljam na 
glasanje hitnost ovog zakonskog predloga. Gospoda, 
koja su za bitnost, sedeće, a koja su protiv, ustaće. 
(Svi sede.) Pošto je hitnost primljena, to moramo još 
na današnjoj sednici da izaJberemo odbor za prouča- 
viiiije ovog zakonskog predloga, a to ćemo učiniti na 
kraju ove sednice. 

Izvolite   čuti   potvrđene zakone. 
Sekretar Gavro Miloscvić čita: G. Ministar vojske 

i mornarice, vraća Skupštini za njenu arhivu jedan 
potvrđeni primerak Zakona o izmenana i dopunama 
zakona  D graničnoj  čtrupi. 

PrcLsedmk J)r. Kosla luiimimuli: Ovo saopstenje 
prima se na znanje. Izvolite čuli interpelacije. 

Sekretar (iavro Milošović čita: G. Milan V. Popo- 
vić, narodni poslanik, upućuje interpelaciju na G. Mi- 
uisliji imutrušnjih poslova o izdavanju plala opštin- 
skim holežnicima od strane opštine i hanovine. G. Dr. 
Stijrpan Knežević, namilili poslanik, upućuje inter- 
pelaciju na G. Ministra spoljnih poslova i G. Ministra 
saobraćaja o prevozu soli na parobrodu „ligipat" za 
račun Uprave državnih monopola. G. Dr. Milan Meti- 
koš, narodni poslanik, upućuje interpelaciju na G. 
Ministra poljoprivrede o padu pod stečaj Glavne zem- 
joradiiirkc zadruge у.а osiguranje u /.cmmiii. G. !>>'. 
Milan Melikoš, narodni poslanik, upućuje interpela- 
ciju na G. Ministra šuma i rudnika o teškom stanju 
II Banske imovne opštine u Cetinju. G. Dr. Milan 
Metikoš,   narodni   poslanik,   upućuje  interpelaciju  na 

G. Ministra šuma i rudnika o snabdevanju siromašnih 
seljaka i radnika drvima. G. Dr. Ignjat M. Tolić, 
narodni poslanik, upućuje interpelaciju na G. Ministra 
finansija o razrezu poreze Upravne opštine Slatina 
firmi „Deutsch i sin" u Slatini. G. Dr. Milan Metikos, 
narodni poslanik, upućuje interpelaciju na G. Ministra 
socijalne politike i narodnog zdravlja o zabrani noćnog 
rada u pekarnicama. G. Dr. Milan Metikoš, narodni 
poslanik, upućuje interpelaciju na G. Ministra pravde 
o ograničenju visine parničkih troškova. G. Dr. Milan 
Metikos, narodni poslanik, upućuje interpelaciju na G. 
Ministra finansija o oslobođenju od plaćanja školarine 
činovničke dece, čiji roditelji osim plate nemaju druge 
imovine. Gj. Dr. Ivan Lončarević i drugovi, narodni 
poslanici, upućuje interpelaciju na G. Pretsednika 
Ministarskog saveta o promeni polovine zastupnika 
u Gradskom zastupstvu u Zagrebu. (Videti tekst inter- 
pelacija na kraju sednice.) 

Pretsednik Dr. Košta Kumamidi: Sve pročitane 
interpelacije dostaviće se nadležnim GG. Ministrima. 
Izvolite čuti izveštaje GG. Ministara. 

Sekretar Gavro Milošević čita: Gospodin Ministar 
unutrašnjih poslova, izveštava da će na interpelaciju 
g. Milana V. Popovića o nadzoru suvozemnih puteva, 
odgovoriti kad prikupi potrebne podatke. G. Ministar 
unutrašnjih poslova, izveštava da će na interpelaciju 
g. V. Popovića o izdavanju plata opštinskim delovo- 
đama odgovoriti kad prikupi potrebne podatke. G. 
Ministar unutrašnjih poslova izveštava da će na inter- 
pelaciju g. Alojzija Pavlica, o radu opštinskog i škol- 
skog odbora u Trbovlju odgovoriti kad prikupi potrebne 
podatke. G. Ministar prosvete izveštava da će na inter- 
pelaciju g, Alojzija Pavlica o neispravnom radu opštin- 
ske uprave i školskog odbora u Trbovlju i Hrastniku 
odgovoriti kad prikupi potrebne podatke. G. Ministar 
prosvete, izveštava da će na interpelaciju g. Alojzija 
Pavlica, o redukciji profesora i ukidanja gimnazija 
odgovoriti kad se stavi na dnevni red. G. Ministar 
saobraćaja izveštava da će na interpelaciju g. Dr. 
Stjepana Kneževića o prevozu soli sa parobrodom 
„Egipat" za račun Uprave državnih monopola odgo- 
voriti kad se stavi na dnevni red. G. Ministar socijalne 
politike i narodnog zdravlja, izveštava da će na inter- 
pelaciju g. Milana V. Popovića o oslobođenju seljaka 
od plaćanja troškova u banovinskim bolnicama odgo- 
voriti kad se stavi na dnevni red. G. Ministar spoljnih 
poslova izveštava da će na interpelaciju g. Dr. Stjepana 
Kneževića o prevozu soli sa parobrodom „Egipat" za 
račun Uprave državnih monopola, odgovoriti kad se 
stavi na dnevni red. G. Ministar građevina izveštava 
da će na interpelaciju narodnog poslanika Lovra Kne- 
ževića, o stavljanju van snage zakonske odredbe o 
većoj širini napi ataka na seljačkim kolima odgovoriti 
kad se stavi na dnevni red. G. Ministar građevina 
izveštava da će na interpelaciju Lovra Kneževića o 
podmirenju državnih dugova Bid-Bosutskoj vodnoj 
zadruzi, odgovoriti kad se stavi na dnevni red. G. Mi- 
nistar poljoprivrede izveštava da će na interpelaciju 
a, Milana V. Popovića o pričinjenoj šteti od grada u 
Srezu trnavskom odgovoriti kad se stavi na dnevni 
red. G. Ministar poljoprivrede izveštava da će na inter- 
pelaciju g. Dr. Milana Metikoša o padu pod stečaj 
Glavne zemljoradničke zadruge za osiguranje u Zemunu 
odgovoriti kad se stavi na dnevni red. G. Ministar 
poljoprivrede izveštava da će na interpelaciju g. Dr. 
Ivana   Lončarevića i   drugova   o   prinudnoj   prodaji 
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seljačkih imanja za račun Privilegovane agrarne banke 
odgovoriti kad se stavi na dnevni red. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ova saopštenja 
primaju se na znanje. Izvolite čuti zahteve izdavanja 
sudu gg.  narodnih poslanika. 

Sekretar Gavro Miloševic čita: G. Ministar pravde 
traži ovlašćenje za produženje krivičnog postupka 
protivu narodnih, poslanika G. Miloša P. Dragovića 
za delo iz § 297 K. z. a po tužbi ^ire Milica, profesora 
iz Leskovca. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanuđi: Ovaj će se zahtev 
dostaviti Imunitetnom odboru. Izvolite čuti izveštaj 
Glavne kontrole. 

Sekretar Gavro Milosević čita: Glavna kontrola 
izveštava Narodnu skupštinu, da je stavila vizu sa 
rezervom: na kredit G. Ministra finansija u sumi od 
6,500.000.— po rešenju Ministarskog saveta P.Br. 
20322 od 20 jula 1932 god. i P.Br. 36449 od 20 septem- 
bra t. g., po part. 212 budžeta za 1932-33 god., budžeta 
Ministarstva prosvete, koja je suma predviđena za 
podizanje zgrade Akademije jugoslovenske znanosti 
i umetnosti u Zagrebu. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ovaj izveštaj 
Glavne kontrole uputiće se Finansijskom odboru. 
Izvolite čuti otsustva gg. narodnih poslanika. 

Sekretar Gavro Milosević čita: G. Lovro Petovar, 
narodni poslanik, moli da mu se odobri otsustvo od 
15—19 oktobra t. g. zbog hitnih privatnih poslova. 
G. Dr. Ignjat Tolić, narodni poslanik, moli da mu se 
odobri 2 meseca otsustva radi lečenja. G. Vjekoslav 
Spindler, narodni poslanik, moli za otsustvo od sednice 
15 oktobra zbog bolesti. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanuđi: Odobrava li 
Narodna skupština tražena otsustva? (Odobrava.) 
Tražena otsustva su odobrena. 

Prelazimo na usmena pilanja. Izvolite čuti od- 
govor G. Mini4га poljoprivredo na pitanje narodnog 
poslanika g. Branka Avramovića o lazdužonju se- 
ljačkih dugova. 

Ministar poljoprivrede Juraj Dcmctrović: Narodni 
poslanik g. Branko Aviamović uputio mi je pitanje 
i tražio odgovor na ove četiri tačke: 

1) Da li vam je poznato da i danas mnoge ne- 
savesne banke naplaćuju od seljaka 14—20% a na 
uloge ulagačima plaćaju samo 4—5%a neko u opšte 
neplaćaju na uloge ništa nego nude poravnanje sa 50% 
ali zato ipak kamatu od dužnika uzimaju nemilosrdno 
više nego što zakon propisuje. 

2) Da li vam je poznato da se Zakon o zašlili 
zemljoradnika izigrava pomoću privilogisanih usta- 
nova n.pr. Bačka oblasna štedionica u Somboru, i 
šta ćete kao Ministar poljopriviede po prvom i po 
drugom pitanju za zaštitu poljoprivrednika produzeti ? 

3) Kad je već donet Zakon o Privrednom veću 
mislite li da bi Privredno veće imalo sada šta da 
radi po pitanjima va^eg resom? 

4 Pristajete li. Gospodine Ministre, da se odmah 
u ovom zasedanju Narodne skupštine izabere Zakono- 
davni odbor, koji treba odmah da uzme u pretres 
predloge zakona o konverziji seljačkih dugova, pred- 
loženo od Saveza udruženja poljopriviednika Du- 
navsko banovino i zakonski predlog Udruženja voj- 
vodjanskih banaka? Hoćete li kao Ministar poljo- 
privrede tražiti hitan izbor i lorsiian rad ovoga odbora ? 

Na ova pitanja čast mi je odgovoriti ovo: 
Na prvu tačku poznato mi je, na osnovu žalbi 

iz naroda, da ima novčanih zavoda koji naplaćuju od 
zeml, oradnika veću kamatu nego li što je dopušteno 
Zakonom o zaštiti zemljoradnika. To je izigiavanje 
zakona. Na žalost, za takve slučajeve nisu bile u za- 
konu od 19 aprila piedviđene sankcije. No stečeno 
iskustvo poslužiće nam prigodom donošenja, novoga 
zakona. U osnovi novog Zakona predviđam zato, među 
ostalim i to, da se kamata naplaćena posle 20 aprila 
preko 10%, kako je piopisuje zakon, ima odbitr od 
glavnice duga. Na taj način biće, ma i naknadno, pri- 
bavljeno puno poštovanje zakonske odredbe. 

Na drugu tačku u pogledu poslovanja Štedionice 
Bačke oblasti u Somboru, čast mi je odgovoriti da je 
nakon izviđa njenog poslovanja, a u vezi sa zakonom 
o zaštiti zemljoiadnika utvrđeno: 

a) da Štedionica Bačke Oblasti nje primala od 
dana donošen a Zakona o zaštiti zemljoradnika zem- 
ljoradničke menice drugih novčanih zavoda na inka- 
siranje; 

b) Štedionica Bačke oblasti u Somboru protesto- 
vala je i tužila izvesne dužnike po menicama prim- 
jenim u reeskont od Srpske privredne zadruge u 
Irigu, koja je už vala reeskontni kredit kod Štedio- 
nice od 1930 godine, dakle lanije od donošenja napred 
spomenutog zakona. 

Na tačku treću, čast mi je odgovoriti ovo: Zakon 
o Privrednom veću odredio je njegov delokrug i ja 
ću se po pitanj:ma moga resoia upravljati onako, 
kako mi zakon nalaže. 

I na tačku četvrtu: Za donošenje zakona predviđen 
je postupak Ustavom i Poslovnim redom Naiodne 
skupštine i Senata. Prema tim zakonskim propisima 
nije moguće ono što želi g. naiodni poslanik. Ali 
citirani predloži naveden ili korporacija mogu da po- 
služe prigodom reSavanja pitanja kako da se reguliše 
plaćanje seljačkih dugova, a taj je zadatak upravo 
tada pred nama. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanuđi: Ima ieč gospodin 
narodni poslanik Aviamović, da izjavi da li je za- 
dovo'jan odgovorom Gospodina M nistra ili nije. 

Branko Avrainović: Gospodo narodni poslanici, 
izjavljujem da sam po nekim tačkama odgovora Go- 
spodina Ministra zadovoljan, e da po nekim tačkama 
nisam u potpunosti zadovoljan. 

Što se tiče priznanja Gospod ina Ministru kao 
resornog Ministia, da postoji izigiavanje zakona od 
strane banaka, ja mu na tom priznanju zahvaljujem. 
Zadovoljan sam kad vidim da to i sama Vlada kon- 
statujo i priznaje. 

Sto se tiče toga da ('(> so onim seljacima, kojima 
je od donoSenje Zakona o zašlili zcmljoiadniku uzi- 
malo više od 10% na inu; kumulc, da гс im se to ma- 
čunati u otplatu glavnice, —- i s lim sam zadovoljan. 
Primećnjem samo da tom prilikom ti eha vodili ra- 
čuna i mačunali u glavnicu i ono troškove, koji BU 
proizvedeni limo Sto soljak nije hleo da mudi onako, 
kako mu jo banka, piotivno zukomi hlelu da lurtmu. 
Banka je zbog togu protestovala seljačke menice i 
sada opleiećujo seljaka i lioSkovima pričinjenim oko 
toga protestu. Ju ematrem. <lu i te troSkove treba 
uračunati u olplulu sdjuMuh dugova, u olplutu glav- 
nice njihovog duga. 

Sto se tiče inkusirunju privilogisunih uslunovn 
Gospodin Ministar poljoprivrede dob.o je i/.vešluj <'d 
Bačke štedionico iz Somlioia, koja, između oslulog, 
tako uporno brani neku samostalnosl, i ako lichu da 
se ustanovi jedna centralna banovinska ustanova za 
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celu banovinu. Ne stoji to kako je izvešten Gospodin 
Ministar. Na ime od Sipske privredne zadruge istina 
je da imaju menice od 1930 godine koje daju kao 
zalogu za leeskont, ali je istina i to da ta štedionica 
naplaćuje Sipskoj privrednoj zadruzi 12%. Koliko će 
onda Srpska poljoprivredna zadruga da naplaćuje od 
seljaka! 

Što se tiče Privrednog veća tu imam da izjavim 
ovo. Zadovoljan sam sa tim što je rekao Gospodin 
Ministar, ako sam ga dobro čuo, da će se Privredno 
veće što pre obrazovati. Mi smo odmah u početku 
rada Narodne skupštine doneli Zakon o Privrednom 
veću. Koliko se sećam on je tražen i od Vlade kao 
hitan. Međutim i ako je donet Zakon o Privrednom 
veću, ono još nije obrazovano. Vrlo često drže se ad 
bok konferencije, osobito u Ministarstvu trgovine i 
industrije, gde se pozivaju g.g. bankari da daju svoje 
sugestije, i daju ih možda krivo. A treba da se obra- 
zuje Privredno veće pa da se zna ko ima da daje miš- 
ljenje. Koliko mi je poznato baš u Ministarstvu trgo- 
vine jedan od g.g. bankara vređao je i Kraljevsku 
vladu, i to vrlo sramotnim i pogidnim recima, da me 
je stid ovde u  Narodnoj  skupštini da ih ponovim. 

Ja molim Narodnu skupštinu i Ministarski savet 
da se ti događaji sa tim ad bok konferencijama ne 
ponavljaju, nego da se izađe pred merodavan forum, 
pred Narodnu skupštinu, da ona ta pitanja rešava. 
(Odobravanje). 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Po Poslovniku 
prelazimo na izbor Odbora za proučavanje zakonskog 
predloga o produženju važnozliZakona o zaštiti zem- 
ljoradnika. Radi sporazuma i sastavljanja liste oko 
ovoga odbora dajem odmor od 5 minuta. 

(Posle odmora), 

Pretsednik ])r. Kosla Kumanudi: Nastavljamo 
eedniou. Podnela je samo jedna kandidatska lista 
Izvolite je čuti. 

Sekretar Gavro Milošević: Lista je sledoća: 
Članovi: Dr. Milan Stojković, Živojin Stovanović, 

Lazar Kuzmanović, Milinko Milutinović, Ivan Urek, 
Vasilije Trbić, Ignjat Stefanović, Mita Dimitrijević, 
Milutin Krstić, Dr. Bogdan Vidović, Milan Gruba- 
nović Sergije Urukalo, Joahim Kunjašić, Dr. Ninko 
Porić.Dr. Miloiad Kost ić, Milan Popović, Kosla Aloksić, 
Otodavrilović, Ili aMibajlović, Dr. NogosimŽivković, 
Dr. Mirko Ivandekić, Milovan Lazaiević, Ljubiša Tri- 
fnnović, Milutin Stanojović, Dr. Nikola Kešeljević, 
Tibomir Šarković, Stiahinja Borisavljević, Dr. Lju- 
devit Auor, Nikola Hribar, Stanko Lončar, Ivan 
Radić, Dr. Zivko Pelričić i Nikola Sokolovrć. 

Zameniol: Jovan Aianđelović, Boža Glavrčkr, 
Mladcu MiloSević, Karlo Gajšok, Lovro Pelovar, 
Jordan Bahamović, Miloš Diagović, JcfUmije Popovrć, 
StamenkO StoSić, Sima Maiijanac, Zivko Damlovrć, 
Nedeliko Praljak, Dr. Marko Kožulj, Vitomir Da- 
vi.lov'ić, Marko Mašić, Lianjo Markić, Dr. Zivan 
LuMć, Štovan Cirić, Dr. Stevan Kiaft, Milivoje Pe- 
pić, Branko Aviamović, Dušan Živojinovrć, Vojko 
Kmlović, Tiipko Ninković, Dr. Filip Lazaiević, Dr. 
Lavoslav Hanžek, Dr. Oton Gavrančić, Stjepan 
Šillar, Dr. Milan Stijić Dušan Ivančević i Fianjo 
Snajdar. 

/'/•r/.v(4/«/7,: l)-r Kosla Kumanudi: Pošlo je samo 
jedna kandidatska lista glasače te aklamaerjom. 
Prima li Narodna ekupStina piedloženu kandidatsku 
lislu.'   (Prima    Objavljujem  da  >   lista  primljena. 

Kako je zakonski predlog oglašen za hitan, to 
je potrebno odrediti rok u kome ovaj odbor ima da 
svrši svoj posao. Ja predlažem Narodnoj skupštini 
da laj rok bude do sutra u 10 časova pre podne! 
Prima И Narodna  skupština? (Prima). 

Mol'm gospodu članove odbora da se danas 
posle podne u 4 sata sastanu. 

Izvolite ču i izveštaj Verifikacionog odbora. 
Sekretar Gavro Milošević čita: 

NARODNOJ SKUPŠTINI 
Beograd 

Verif kacioni Odbor primio je preko Pretsednika 
Narodne skupštine vest o smrti d-r Anića Miće, na- 
rodnog poslanika, izabranog za Srez perušićsko-senjski. 
Savske banovine, i o smrti D-r Jeremića Tode, narod- 
nog poslanika, izabranog za srez Kotor-varoš, Vr- 
baske banovine. 

Po razraotrenju izbornih akata i kandidatskih 
lista Verifikacioni Odbor je utvrdio, da je na kandi- 
datskoj listi za Srez perušićsko-senjski, čiji je sreski 
kandidat bio pok. Anić Mića, njegov zamenik Lulić 
Pelar, banski većnik i opštinski načelnik iz Paza- 
rišta, a da je na kandidatskoj listi za srez Kotorvaroš, 
čiji je kandidat bio pok. D-r Jeremić Tode, njegov 
zamenik Tešić  Maksim,  zemljodelao iz  Lipovca. 

Na osnovu prednjega Verifikacionom odboru je 
čast predložiti Narodnoj skupštini da izvoli oglasiti 
i pozvati za narodnog poslanika za Srez perušićsko- 
senjski Lulica Petra, banskog većnika i opštinskog 
načelnika iz Pazarišta, a za srez Kotorvaroš Tešića 
Maksima, zemljodelca iz Lipovca. 

Za sekretara: Pretsednik 
D-r Vidović,  s. г. Verifikacionog   odbora 

D-r Lavoslav Hanžek, s. r. 

Članovi: D-r S. Šećerov s. r., Ced. I Zaharić s. r., 
Kadić s. r., Ignjat Stefanović s. r., P. Ivanišević s. r., 
D-r Nikić s. r. 

Pretsednik D-r Košta Kumanudi: Prima li Na- 
rodna skupština izveštaj Verifikac onog odbora ? Pri- 
ma). Pošto je izveštaj Verifikacionog odbora prim- 
ljen, to ću ja pozvati g. g. narodne po-lanike Petra 
Lulica i Maksima Tešića da dođu u Skupštinu. \D-r 
Nikić: Šta je sa Otočcem ?). 

Pielazimo, gospodo, na dnevni red. Na dnevnom 
redu   je utvrđivanje  dnevnog  reda. 

Ja predlažem Narodnoj skupštini za narednu 
skupštinsku sednicu ovaj dnevni red:    v 

1) Pretres izveštaja Odbora za proučavanje za- 
konskog piedloga o pioduženju Zakona o zaštiti 
zemljoiadnika i o stavljanju na snasm pojedinih 
pi opisa Zakona o izvršenju i obezbeđenj i. 

2) Pretres izveštaja Odbora za proučavanje za- 
konskog piedloga o ugovoru o socijalnom osiguranju, 
zaključenom i potpisanom u Beču 21 jula 1931 to- 
dino, između Kraljevine Jugoslavije i Republike 
Austrije. 

3) Pretres izveštaja Odbora za proučavanje za- 
konskog piedloga o projektu konvencije: o piinudncm 
ili obaveznom radu usvojenom od opšte Konferencije 
Medunaiodne organizacije rada Društva naroda u 
Ženevi. 

4) Pietres izveštaja Odbora za proučavarj^ za- 
konskog piedloga o trgovinskom ugovoru između 
Kraljevine Jugoslavije i  Republike Austrije. 
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5) Pietres izveitaja Odbora za proučavanje za- 
konskog pietlloga o spoiazumu uz ugovor o trgovini 
i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kralje- 
vine Italije. 

(Čuje  se:   Prima  se!) 
Prima li Skupština ovaj predloženi dnevni red ? 

(Prima se!) Pošto je primljen ovaj piedloženi   dnevni 

red, a pošto je današnji dnevni red iscipen, to sa 
vašim pristankom zaključujem današnju sednicu s 
tim, da iduća sednica bude u ponedeljak u 9.30 ča- 
sova pre podne. 

Današnji sastanak zaključujem. 

Sastanak je zaključen u 11,15 časova. 

ПРИЛОЗИ 
Пипчикмцција Милана B. Поповића, иародног 

посланика, na .Мтшотра унутрашљих послова. 

Господину 

Претеедниву Народш' скупштине 
Бгоград 

Кориотећи се § 71 Закона o послошгом реду у 
Њфплппј ii;yiiiiiTiiiiii као народни посланик чает 
MU je аоднетв ову иптерпелацију са молбом да 
надлежни Мппистар унутрашњих послова изволи 
датн свој одговор na нсту у једној од наредних сед- 
ница   Народж'  (Kvminiiue. 

Данас услед економске-фиианснјске кризе u 
криве аовврења ааш парод палази со у таквим 
арЈШИквма да иема новца ни за најпотребније жп-' 
iioint' вамирв^це, вашто je настала општа немо- 
гућност   ii.;;ili;ui.a. 

Данао у пајтежпм номогућностпма налазе се 
све сеоске oimirmic, тако да UIIKO mi ситпих пет 
пара нс даје на нме оиштииоког приреза. Узроком 
■тм доведево ј(! ошптинсхо часнпштво у врло тешке 
ii]ui iiihc. Тако да иако су мале плате нико их не 
ujJiiMa. 

[Трема истом како су општвони судови сту- 
бови државни n како je данас јако умиожена адми- 
нистрација, a најјм^штјп п аајодговорнијн чивиоцв 
сеоски.х oimrriiiia јвоу ошшивоке деловође, na зато 
tnrraa   Госм^дцпа   Muimrrpa  за  следеће: 

И.ма .ni MIIIV! мостп да доловође свнх сеоских 
ошитлна од оредвиђане буџвтвкв плате притју 
аоловину плато us iKummincKe касо сваког ме- 
сеца, a другу ио.кммшу пз оиттинске касе, када се 
ариреа будв шкупио. У том случају у колико се 
пршш олата  иа Вавовинокв каое, да ce у тодико 
\Mini n  буфвТ у  иилпдијп   илато аа  делошИјО, a у ко- 
риот  бановинског  npnpesa. 

Соција ma   оравда   вахтева,  да ce ошптинокии 
де ођамв иаађе у оусрвт, јер када имају дуншооти:, 
араво je да имају u арава и тада he бпти заступ- 
.i.cna друштвена хармонвја са обвиром да су дело- 
unlic citaiviira даиа и прв И иосле подпс na дужпости; 
na шта umne niin шхмују n подељом n иразппком 
раДи   еебоке   радве   №&ге, 

lit авгуота  1932 год. 
j   Веограду 

Иародпп  nofJianviK, 

Mn.inii   И.   Iloiioitiiii. 
88 Cp68 трпашкп.  Ок.  чнчапскп. 

ИЈгтерпелацпја Д-]) Стијепа КиежевпКа, нар. 
посланика, na Минпстра пностраипх послова n Ми- 
ппстра  саобраћаја. 

Господине Мтшстре, 
Слаппде „Порт Саид Лсоспешен" предузеле су 

лиферовање 25.000 тона соли за рачуп Управе 
Државних   Мопопола   Краљевиие   Југославпје. 

Једап од услова уговора je да ce со има прево- 
зити пашим лађама. 

Фврма , Хпдиа и Сои" погодпла je ca слаии- 
цама да ће превозити со у Јадранокв луке napo- 
Г)](од11ма под југословенском заставом u да уз- 
могне то B])IIIIITU, дпш!а je на оригввалну пдеју. 
Нашла je на пме у Алексапдријп iiainor аоданика, 
Иваиа Ласника и направила са п.нм код „Три' 
Гпшал MUI?CT" акт којему je главна оадрлшна да 
фирма. „Хпдпа n Con"" продаје, a Ласппк кувујв 
пароброд „Бпшт" за 4000 фупти стерлпнга од којих 
да je шшлаћспо одиосио примл.оио 500 фупти, аоста- 
так обезбођеи хииотеком na исти брод. Kp. ll<>- 
сланство у Качру овјерпло je а.кт u наредило Kp. 
Консулату у Иорт-Сапду да ивда пароброду про- 
аиаории nvTiiii лист за јвДНО путона.па' у Југославију. 

Да ce овде ради o фиктивној купопродаји и да 
je куиац заиста lionime <'е ра\Це даде ое вакључитв 
ка чпп,(Miima: да je фпрма , Хидиа u Сон" тројиДИ 
подаиика name државе долавилц оа понудом да 
доаволе стаиптп пађу ва њихово име, како бн могла 
ii.ioitirm под југоо (овенском ваотавом и вудила нм 
за то 20 (дип.десет) фунти мјессчио аа ДВИЈе тдипс, 
што су они одбп.ш. 

u) Да тобоичп.п купац исма. mi у KOJOM случају 
шта да ивгуби. 

Ha овај пампи je, аоред свега осталога, причи- 
њена  внатна  рггета  иашии  бродовлаоншџша   који 
ce боре оа веоавладивша аотержоћаш  да  што 
зараде, BOII да очувају овоје лађе ва боља вреиена! 
Јер сем тога што ое на овај пачип они елимкнишу 
иа врввова оолн аа ^ачуи Држ. монопола осујећује 
HM   ce   u   ПЈимша   mio   мало   рпбс   na   пашпх   .ivica   аа 
Сћбдоввмво море, nouiTo ln' то однооити пароброд 
„KniiiT' ув било коју цијану, jep би oe п онако 
n])aliao ораван, дик je вввина aeums лађа привв- 
вано. 

Прошдог мјеобца „Египт" je допловко у нашв 
луха npiiiiM ааршјом ооли. 

ll]H'TiiocTauiii)iiiii ОВОПИТамО ГовПОДНШ MmiiK-Tli;1: 
1) Je .ni ГеОНОДИну МиНИОТру иоаиат иангдтп 

ОЛучај са, 11а])()б])одом „IM-IIHT" .' 
2) Je .m Гооподив  Миниотар во&ав да o овој 

CTBajui аОВОДв iicT]iary n ima иамјсрана ООДуввТВ 
да ce uauiii бродовласпип" заштитв ОД оличне, ивДО- 
звољене yTai«Mim,(' гтраиих оаробродоккх првдуавћа? 
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Молпм Господина Минпстра да мн изволи дати 
писмени одговор  на ову ннтерпелацију. 

Изволите, Господиие Мшшстре, примпти уве- 
рење  o  мом  одличном  поштовању. 

10 августа  1932 годипо. 
Београд. народнп посланнк 

Др.  Стијепо  Кножрвић. 

Иитерпелација Др. Мотикоша Милана, народног 
посланпка, na Министра Пољоиривреде гледе пада 
Главпе земљорадничке задруге за осигураље у Зе- 
муну —.под стечај. 

Господипо  Мшшстре, 

Годпис 192S основана je Главна земљорадничка 
задруга ва осшуранзв у Земуну. Народ и струч- 
и.ацп пољопривредни радосно су поздравплн осни- 
вање те задруге и сви су порадилн на упису што 
већег Проја члаиова у ту задругу. Томе позиву ода- 
звали смо се радо н многи од тадањих народних 
посланпка у увјереи.у, да тиме помажемо иашу 
иародну   иривреду. 

Како смо обавештенп сада je та задруга дошла 
у велике потешкоће, a то само зато, јер није прн- 
MM.I.I од државо своја иотраживаља, која je потра- 
/Kiuuui.a установила државна комисија још мјесеца 
фебруара год. 19.'М. 1'адп тога je сада над том за- 
другом OTBO])eii стечај и у иароду je завладала ве- 
лика узнсмиреност, a међу члановпма велика забри- 
нутост, јер lie сваки члан, који je уписао који удио 
морати да плати у стечајиу маси пет до десет пута 
толико, колико je веИ раније платио, чиме ће миоги 
чланови задруге бити материјалио упроиаштеии. 
Иошто Главиа земљорадничка задруга за осигураше 
у Земуну пма чланова из свих крајева наше државе 
то je разумљиво, како ће страшно одјекнути отво- 
рев>е отвчаја иад овом задругом, тим впше што се 
изиоси као уз])()и тс iiecpehe — иеплаћаЕМ државе 
л.сппх обавева rcg вадрум!. Уаропаофити lii> се свака 
iijo))a n iioHopon.e у све задруге u сав аадружии по- 
крот у пароду, a тко lie посити одговориост и трпитп 
□оследице ва све то'' Мшпљвња сам да треба хитно 
од])едпт11 кОИИОВЈу која би имала нстражити узроке 
иада one задруп; под (тсчај.те да се кривци приведу 
ПОД ваконску одгово]>'|ОСТ и «а сносе све посљсдице 
сиоји.х Miina lim нроиуста. Молпм Вас стога да ми 
ввводнте у Народвој окушдтини усмено одговорити: 

1) Je.'iu   нам,   Г.   Министрв, позпа.то   да   je   иад 
Главном вбмљораднЈЛкрм вадругом ва ооигурашв у 
Зомуиу отворвн отвчрј u кавите ли што предувета 
да се та вадруга опаои одиосно хоћете ли одрвдити 
потрвбну комибију у опораауму оа оотаазам вад- 
аежним Миаистарствима да се иотражв кривци в 
ii]nin(',4.v  иод илгопорност ? 

2) Хоквтв ли одредига да oe ирплате потЈражи- 
Вања од државе ао отању од феб])уара мјесеца 1931 
год, Гдаввој вемљораднвчкој вадруви ва ооигурал* 
у Земуну односно аодуветв аотрвбне да то иввршв 
она шшиотаротва која терета гв обавовв? 

Ilami.'iirrc, ГоОПОДИНв МинИОТрв, арШШТН увв- 
\> ■и,с   мога   ОСОбВТОГ   иопгтиаи.а. 

Глина.   13-1Х-1932. 
Др. Mn.iaii MrniKoiii 
царОДНВ uocJiaiiiiK. 

Интерпелација Др. Милана Метикоша, народног 
посланика, Г. Министру шума и рудиика o тешком 
стању  II Банске имовне Општине у Петрии.у. 

Господине   Министре, 

У заступству II Банске имовне onhmie у Пе- 
трнњу до конца годнне 1928 били су као и у од- 
бору, претставници народа из овог околиша, које 
народ нзабрао. У то доба нмала je ова пмовна оп- 
huna готовине преко два иилиова динара a mije 
пмала никаква дугова. 

Почетком 1929 године смељено je заступство TI 
одбор ове Имовне опћине и no Великом жуиану та- 
дање Ирнморско Крајишке области односио no Ко- 
месару исте областп именоваио je пово заступство 
и новп одбор псте Имовне опћипе.  Чиме се то до- 
годило одмах се почело радити na томе да се купп 
једна   шума  у   покупском   од   Надбискупје   загре- 
бачке   за 6,300.000 динара која нпје била потребпа 
да се купи, a није nn врјеме бнло подесно за куио- 
ваље, као што није Имовна опћпна пмала nn својих 
средстава за куп те шуме. По предлогу Дпрекцмје те 
Имовне  опћине  именовапо  je  наведено  заступство, 
a  no  предлогу  исте  Дпрекције  новопмеповано  за- 
ступатво закључпло je куп паведене шуме, без да je 
имало средства и без да je бпло потребе за кучшвпну 
те шуме. Правоужитнпцп су се чудплп тко пма инте- 
реса да ову за тада активну Имовпу  onlumv учинп 
пасивном, но наведенп закључцп тога заступства су . 
бпли одобрени. Да узмогне купптп паведену шуму 
продала je Имовна опћпна храстова стабла у шум- 
ском срезу Медвеђаку у колпчпнп око 10.000 кубних 
метара за око 4.300.000 дипара, која колпчпна сада 
фали правоужитницима. Осим тога псто заступство 
закључило je да се купе некп бродови са шлепо- 
вима, који he из ново купљене шуме преважатп дрво 
правоужнтницима, ти бродовп n шлеповп купљепи 
су од Динка Пушића за своту око 1,000.000 динара. 
Нити  су  овој   Имовној   onhnun  били  потребни  ти 
шлепови   и   бродови,   нитп   паведепе   падбискупске 
шуме, али то je све закључено no повоименованом 
ааступству и п.сговом одбору n ти су закључдп од 
власти одобренп и све je купљено прсма тпм вак- 
ључцима. Правоужптннцп држе да je павсдепа шума 
која  се  продала   Имовној   oninimi   пмала  подпастп 
под удар аграрпе рсформе, a оспм тога жптол.ц ив 
Покупског среза Ппсаровппа пмалп оу нека права 
у тој шуми, na je зачудпла све сплна журба са којом 
се наведена купо-продаја форспрала, a даиас Имовпа 
опћина   има дуг од 2,000.000 дппара,  којп he ову 
Имовну   онћину упропаститп,  тим више што je то 
Дуг мјенбени у једиој   банци у Пстјит.у у којој je 
Гтвпт  шеф   Дврекцаје   Имоввв   Опквве   био   члам 
Управног Одбора. Треба уважити да oe je пригодом 
пуповаља шуме Надбпскупске у покупбком као  a 
пригодом купован.а бродова n шдевова у Земупу, 
доста комис11пира,ло, a n члаповп ваступства одиосно 
Одбора нримилн су доста внатне ваграде   у дбба 
иавсдеие  куповппс,  a ова   Имовпа  опшша доведена 
у тако тешкнм пршшкама да ввћ више гмеоеци ne 
пла^а 11])11иадлеж11остп својих вамештеника  a ион- 
зпопера и пријети још опаспост утуж-сп.а мјсиица у 
itnciimi од 2,000.000 дппара, за коју своту у да.иа.шп.с 
доба може се ова   Имона  onliima. иотпуво   yii]iona- 
ститп.  И  закључак o зајму као  и сви  ona m зак- 
ључци  од  власти   су  бплн  одобр(Ч111.   Ona   П.мовпа 
onliiina   je  ради  таквог  газдоваи.а   u  ради  такове 
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Управе не само пасивна да' правоужптнпци не до- 
бијају готово ништа илп врло мало уз наплату 
скупннх такса из своје имовне onhune, него она не 
удовољавала ни обавезама прама својпх чиновницпма 
u пензионерима, a како ће ју захватити и тужба ради 
мјеничног дуга, нема излаза пз ове прекарие ситу- 
ације, ако ју не спасе држава, a државни органи 
водили су надзор у овој Имовној опћини, na се та 
помоћ оправдано очекује. A очекује се свестрана 
истрага o томе je ли било потребно да се мјења за- 
ступство Имовне опћине пред куповање наведене 
шуме и наведених бродова као и томе коме je била 
потребна да се форсира та купопродаја на штету 
Имовне опћине и на штету сељачког народа правоу- 
житника ове Имовне опћпне. 

Обзиром на све ово молим Вас, Господине Ми- 
нистре, да ми нзволите усмено у Народној скуп- 
штинн одговорити: 

1) Зашто je одобрена купопродаја Надбискуи- 
ских шума у Покупском задругу Баиску нмовиу 
оићину у Петрињу, када се знало да оиа нема купо- 
вине у готовини за тај куп и када се знало да та 
шума као ни бродови ни шлепови овој Имовној оп- 
ћини, која лежи у бившем Крајишком подручју, не 
треба ? 

2) Шта каните предузети да се прогоне онн који 
су купопродају шума у Прокупском, те шлеиова и 
бродова у Земуну обавели na терет и штету право- 
ужитника   II  Банске  имовне  оп1шнв? 

3) Што каните предузети за спас ове пасивне 
Имовне опћине од мјеничног дуга у износу од 2,000.000 
динара, који ако се утужи доноси пропаст овеИмовне 
опћине ? 

4) Јесте ли вољни дати припомоћ овој пасивној 
Имовној опћини да узмогне платпти прнпадлежиости 
својим чиновницима и пеизионернма, јер да пнсу 
оиле купљене наведена шума, бродови, ова Имовна 
бпћина имала би главницу од ранијих 2,000.000 
динара и од продане шуме Медвеђак 4,300.000 дии., 
иебиимала ни nape дуга све би своје обавезе уредно 
испуЈБавала, као и прије иссретне купоиродаје гледс 
шуме и бродова ? 

Изволите, ГосподинеМипистре, прпмити увероц.е 
мога особитог поштовања. 
Глина,  14-1Х-1932. 

Др. Милпи Метикош, о. р. 
иародпп пооланик 

Интерпелација Др. Метикоша MnuiaHa,,здродног 
посланика, Госп. Министру шума п рудника радч 
спабдеваи.а сиромашиих сељака и радиика са дрвима. 

Господипе   Мипистре, 
Закон o снабдевапЈу сиромашпчх сељака и рад- 

иика. са горивим дрвом, којп јв.27-11-1932 стуипо na 
спагу, дао je снромашшш сељацчма n радппцпма 
право, да бесплатно могу добити у државпој тумп 
no 4 просторна метра течајем годицв и да могу 
тако добивена дрва слободЕК) продати. ТиМ Закопом 
хтјело се je IIOMOIUI оиромашним сгл.адима n рад- 
ппцима, да си осигурају сродства за пабаву хране. 

Но тај Закоп mije ступио na ciini у na подручју 
загребачке дирекциј0 шума — ни до дапа дапампмта, 
јер je то спречила једпа наредба шсфа псто Дирвк- 
ције, да се молбе песмпју прпмати 0В6 ДО 1-V III-1932. 
Прома томе Закоп  iinj(>  im  могао  биги  ОД  кортги 

спромашном народу у пајтеже врпјеме, како je то 
желио   законодавац. 

Сада се и то право no Закону чини илузорнпм, 
јер je обзнањено да су пздана „Упутства" за извр- 
шење тогаЗакона и то тако да ова крајља сиротшља, 
снромашни радници и сељаци, морају, ако желе 
молити за бесплатна дрва, прописно такспратп молбе, 
што значи свака молба са 25 дпнара (§ 1 и БЗакопа 
o таксама), a осим тога да морају молби приложити 
..уверење од Пореске n од општпнске власти" да пла- 
ћају мање од 120 динара пореза. Ha ова два увере№а 
(пореске и општинске власти) мора се платитп такса 
n то 25 динара државпе таксе и 5 динара бановпнске 
таксе, што значи за оба увереља 60 динара a ca 
молбом дин. 25. Укупно 85 дипара. 

Према томе сиромашни сељак или радиик треба 
да плати 85 дпнара у таксама, да добије 4 просторпа 
метра. огревног дрва — бесплатио. Дочпм се иначе 
на лицитацпјама од вјетролома и прореда добивеиог 
дрвета, сељаштво опскрбљивало купом дрва no 6 
динара од просторног метра, одпоспо no 24 дппара 
за 4 просторна метра без икакове молбе и без 
икакових такса. Ради тога се парод чуди шта се je 
хтјело са Законом од 27-11-1932 који je најавио cu- 
ромашном народу 4 просторпа метра горивог дрва 
бесплатпо, a сада се према „Упутствима" тражп 
такса у толикој висини, да интересептп ne могу иматп 
иитереса да се користе Закопом од 27-11-1932. 

Или je Закои који je осигурао пароду сиромашном 
бесплатно огријевно дрво - - Закон, na народ има 
добити дрво бесплатпо, што je и била пптепција за- 
коиодавца, или су „Упутства" o извршеп.у Закопа, 
која прописују „прописно таксирапо молбе u уве- 
рен.а" виша инстапција од Закона, опда je разоча- 
paii.e сиромашних сељака u радника оправдапо, јер 
no Закону бесплатно обећапа дрва ne могу добптп, 
него ув плаћаље високих, no Закопу непредвиђешос 
— такса ? 

Обзиром na то све, слободан сам Вас умолитп, 
Господине Министре, да мп изволите у Иародпој 
окупштпни усмено одговорптп: 

1) Je лп Вам позпато да Закоп од 27-11-1932 o 
(•пабдеваљу сиромашппх сефака n раднвка дрвима, 
na подручју Загребачке дпрекцпје шума imji^ дошао 
na снагу нп након шест мјсседп, што je добпо оба- 
везпу спагу ва све и свакога ';' 

2) Je ли Вам позпато, да je потп Закоп вагара!н- 
товао пароду 4 просторпа мет])а горпвог дрва бес- 
платпо, a пакпадпо пздапа „Упутства" да су ОДрв' 
дпла, без приволе закоподавца, пропиоане такое na 
молбе n увероп.а, дочпм парсм сада, a n npnjo добпиа 
огревпо ;ij)ii() na лпцптацпјима бсз молбе n без такса, 
ув мпппмалпу одштету, која je далеко ппжа од сада 
предвиђеппх такса na молбе и уверењв ' 

3) 111та капите предузетп да се песметапо n;!H]miii 
Закоп од 27-11-1932 o спабдеваљу спромашпог ота- 
повппштва дрвпма n да 06 објавл.опа „Упутства" ДО- 
веду у склад са иптопцијама самога Закоиа .' 

Иаволите, ГосподппеМиппстре, пјшмптп уверењв 
мога особитог поштонам.а. 

r.iiniia,   16-1Х-1932. 
}\\).  Mii.ian   MiTiiKoni 

вародви  порланак 
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ГОСПОДИНУ ДР. МИЛОРАДУ ЂОРЂЕВИЋУ 
Министру финансија Краљевине Југославије 

БЕОГРАД. 

Уважени   Господине   Министре! 
Ha територију Управне опћине Слатина посло- 

вала je у време од год. 1920 до закључно 1931 год. 
Т.т.С.Х. Deutsch и син из Загреба, која се je ба- 
вила израдбом шуме и шумских производа. 

Почевши од год. 1923 na до укл>учиви 1931 
године опорезивана je именована т.т. у седишту 
свог трговачког настана т.ј- у Загребу, те су по- 
реске власти које су вршиле опорезовање, биле 
дужне да обавесте Управну опћину, на чијој тери- 
торији je обављено пословање o висини одмереног 
државног пореза, ради наплате самоуправних даћа. 

Након непуних 9 година управној опћини Сла- 
тпна успело je, да од надлежних пореских власти 
добије потребне податке, те je установљено, да je 
т.т.С.Х. Deutsch PI син одмерен државни порез и то: 
за год. 1923 са темељем од Д. 60.000 порез Д. 6.000 
за год. 1924 са темељем од Д. 60.000 порез Д. 6.000 
за год. 1925 са темељем од Д. 60.000 порез Д. 6.000 
за год. 1926 са темељем од Д. 30.000 порез Д. 3.000 
за год. 1929 са темељем од Д. 250.000 порез Д. 25.000 
за год. 1930 са темељем од Д. 250.000 порез Д. 25.000 
за год. 1931 са темељем од Д. 100.000 порез Д. 10.000 

Од горљих износа одмерила je управна општина 
Слатипа према чл. 88 Зак. o непосредним порезима 
но о/ таигенту   и  на   исту  расписало   самоуправне 
прирезе и то опћински намет како следи: 
за год. 1923 до 1931 укупно Дин. 127.176 

Овој суми додани су још заостатди још из прош- 
лих годииа у укупном ионосу од 17.095 Дин. 62 
nape тако, да je укупно потраживаље управне оп- 
штине Слатииа установљено са 144.271 Дин. 62 nape. 

Општина je доставпла одмеру т.т.С.Х. Deutsch 
u син у црописаној форми n опорсзоваиа твртка није 
у nporracaiioM року уложила жалбу против одмере 
Beh шшротив изасланик опорезоване твртке устано- 
вио je на лицу места да je одмера правилна и на 
Закоиу осиоваиа. 

Уиравна општииа Слатииа извршила je пакон 
прописаиог рока, заплепу покрсшог иметка т.т.С.Х. 
Deutsch и оин и расписала јавну дражбу. 

Оиорезована твртка замолила je обуставу дражбе 
н полоишла у име кауције 4 комада обвезница 7% 
Блеровог зајма у номиналној вредности од 4.000 
долара и обвезала се ствар у иајскорије време урс- 
дити. 

llc.iiiTo своју обавсзу иијс одржала, општина je 
обвезиипс nim.M'im.iia п одредила овршну продају 
ПОД вапог узетих обвозпица na ЗагрсбачкоЈ ефек- 
•mimoj берзи ва 10 сеитсмбра 1932 o чему су и 
дужим т.т.С.Х. DcnUch исин u Kp. банска уирава 
v Загребу бдаговрвмено рбвлвшмни. 

Ha дан оамв дражбе, наредцда Ј® }У?-Д^1^ 
yii])aBa у Загрсбу рошеи.см ОВОЈИМ ос Ј-1Х-1У^ Ор. 
i; гји)-11-111-1932 Заррвбачиој берви ва робу и вред- 
воотв да се дражба на бурз" обуотави. Л иото je 
тако-ивдан телеграфски налог управпој оиштшш 
C larima,  то дражба.  mijo  објаВЉвна. 

I huiiTo из иаиред паноденпх података заиључуЈем, 
да je опорввоваав т.т.С.Х. Deutsch и ciiu у времо, 
од 1923 Др 1931, услодило na темсл,у пеиотпупих 
података, a иото тако обуеигава дратбв, да HUJC na 

закону основана TO сам слободан да и као одборник 
општине Слатина и као народни посланик ставим 
Господину Министру следећи упит: 

1) Да ли je вољан Господин Министар да иза- 
шаље свога чиновшша на лице места у Слатину, да 
на темељу аутентичних података испита пословање 
т.т.С.Х. Deutsch и син и висину опорезовања, те 
да евентуалне неправилности доведе у склад са за- 
коном и са интересима државе и општине Слатина. 

2) Да ли je Господин Министар спреман да над- 
лежним путем осигура наплату дужних даћа само- 
управној општини Слатина и да дигне обуставу драж- 
бе, која je уследила на темељу решења Kp. банске 
управе у Загребу од 9-1Х-1932 бр. 63230-11 те да 
ме обавести o овој ствари. 

У генералној буџетској дебати одржаној у фе- 
бруару ов. год. ja сам узео реч и упозорио на недо- 
статност закопских расписа у начину опорезовања 
акционарских друштава, a нарочито на неподесност 
опорезоваша акционарских друштава у седишту 
трговачког настана, те на штетне последице које 
за државу произлазе из овога, na сам слободан да 
поводом овог случаја поповон скренем Господину 
Министру пажљу na ову ствар. 

Ситни порезовник ne може да избегне своју 
пореску дужност ни према држави ни према општини, 
na се то не сме допустити нити према великом по- 
резовнику. 

Молим Господина Министра, да ми у Народној 
скупштини даде одговор no ofioj ствари. 

Користим се и овомзгодом, Господипе Министре, 
да Вас увермм o својем дубоком поштовању. 
14 септембра 1932 године 

Подр. Слатина Др. Игњат Толић, с. р. 
народни послашш. 

Интерпелација Др. Милана Метикоша, народног 
послапика, Господину Министру социјалпе политике 
и народног здравља, да се забрани nohnn рад у 
пекарпицама. 

Господине Мипистре, 
Постоји копвенција Међународнс Копференције 

Рада у Женеви o забрани ноћног рада у пекарни- 
цама, коју je конвенцију примила Општа Конфе- 
ренција међународне органи^ације рада Друштва 
народа на 19 маја 1925 године односио 8-V1-1925 
годипе. Ту копвеицију потписало je 26 држава 
чланица Друштва иарода. Потребно je да се та 
копвенција и у пашој земљп — ратпфицира, a то 
из следећих разлога: 

Треба да чувамо, не само здравље радиика, који 
раде ноћу вишс пута n преко 10—14 сати непрекидно, 
a хигијепске прилике су у пекарпицама често пута 
нспод сваке критике (хлеб и остало пециво излази 
често из нехигнјенских пекарпица у ресторане и 
приватне Kyhe те штетује здравље потрошача), с тога 
треба да чувамо и пацпоналне спаге потрошача као 
и радпика. Најприје треба дати прплике, да сс ne- 
карнице могу хигнјенски уредитп, a онда треба 
строги иадзор у пекарницама увести (да више не 
леже радичци у наћвама и na столовима, где се 
хлеб Mliječni), a затим трсба водитп рачуна n o томе, 
да MU дапас пмамо пекарских радпика на стотино 
без уиослеља,  a праведпом раздиобом рада у ne- 
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карницама, да ce ради највише 8 сати дневно, могу 
се сви беспослени радници запослити, тиме he ce 
и данашша соцпјалиа биједа гледе тога знатно убла- 
жити и биће више задовољства у радном народу, 
јер ће ce морати и питање плаћа радника праведно 
регулисати. He смије ce заборавити, да су многи 
пекарски радници, који нам спремају хљеб свагдашњи 
тешко болесни, највише од туберкулозе, a то све 
од напорног ноћног рада, na какови су онда изгледи 
за здравље- потрошача ? Обзиром на те важне чи- 
њенице, слободан сам Вас; Господине Министре, 
умолити, да ми у Народној слупштини усмено изво- 
лите одговорити: 

1) Je ли Вам познато, да je 26 држава чланица 
Друштва народа примило конвенцију Међународне 
Конференције Рада у Женеви од 8-V1-1925 године 
o забрани ноћног рада у пекарницама, те који су 
разлози да иста конвенција код нас још није рати- 
фикована, и што те када каните учинити да ce та 
конвенцпја п у нашој  држави ратификује ? 

Изволите, Господине Министре,, п овом приликом 
примити уверење o мом одличном поштовању. 

Београд,  24-1Х-1932  године. 

Др. Милан Мстикош, с. р. 
народни посланик 

Интерпелацнја Др. Милана Метикоша, народног 
посланика, Госп. Мшшстру правде, да ce ограЕтчп 
висина париичппх трошкова и уведе хитио мини- 
мална тарифа за све судбеие трошкове. 

Господине Министре, 

Ради тешке привредие кризе осим презадуже- 
ности сељака, констатује ce презадужење и инсол- 
венција такођер и код осталих привредних кругова 
у нашој држави. Многе ce стога тражбине код су- 
дова утужују и тиме расту велики адвокатски трош- 
кови, a проводе ce такођер хшштекарпа обезбеђеи.а 
као ц разнс заплијеие покретио имовине код сељака, 
a код осталих ce ироводе и дражбе свега покретног 
и непок])отпог имотка. 'Грошкови око наилато уту- 
жепог потражпвап.а често пута су 5—10 пута Beliu 
од саме утужене главннце. 'Гиме je сам дуг далоко 
тежи^ a води п у потпуиу пропаст на хиљаде разних 
дужипка. 

Потребно je стога да ce хитио одреди јвдва 
iipiiMJo))(iiia r])aimna у размјерју са висииом саме 
главнпде, 11Ј)еко којс; ce зрОШКОВВ нв смију ввше 
рачунати, да ce тпме опријотш нвпотребнб гомшгахве 
оудбених n овршних T])()iiiK()Ba EKI штету дужиика. 
Са тиме у вези, хитиа je иотреба, да ce уведе у живрт 
п једииствсиа, a иивпмална адвокатока тарифа аа 
читаву Краљевииу, јср јодпа тарифа BOII иостоји у 
неким крајевима земљс од раниЈИХ времена, a по- 
требно je да ce то иптап.е j)iiji4iiii ва чптаву земљу, 
иа једиакпм цринцишша и араведно ва овв ннте 
počupano отраике. 

Мошто ce no зиа.да.ип ci! сад.м IIH томо што jia/U', 
у вези са Закоиом o раздуиЈол.у cc.i.aKa, то Вас 
молнм, Г.   MIIIIIICT])O,   да  ми   ивволитв   у    Народној 
ОКуПШТИПП   УСМ0Ј11)    ОДГОЦС!])!!!'!!: 

I) Jaли-Ваи аоанато, да оудовн ваша дооуђују 
трошкове утуженшсрпотраншва&а на равнв начине, 
■i бев јединохвеве тарифа, аа код једнахиз главвлђв 

долази разна висина парничних и овлашних трош- 
кова, што упућује на неједнакост парнпчннх стра- 
нака, као и на неједнакост њихових заступнпка, a 
то изазива оправдану зловољу н узнемпреност, тим 
више, што често пута ови трошкови прелазе, no 
више пута, суму саме утужене главнице, што доводп 
до пропасти многих дужника a без стварне потребе ? 

2) Што каните предузети, да ce хитно изради и 
у живот уведе Уредба са адвокатском мшшмалном 
тарифом за читаву Краљевпну тиме да ce уједно 
одреди ii размјерна висина свих трошкова, према 
утужејтој главници, преко чега ce далњи трошкови 
не би смјели досуђивати на терет дужиика ? 

Изволите, Господине Министре, примити и овом 
прнликом уверење мог особитог иоштовања. 

Глина, 27-1Х-1932. 
Др. Милап Мстикош 
народии посланнк 

Интерпелација Др. Милана Метикоша, народиог 
посланика, Г. Министру фпнансија да ce опросте 
плаћаља школарине учепици чији су родитељп чи- 
новннци   који   осим  плате   немају  друге   имовине. 

Господине   Министре, 

Читамо у новинама да je оделеље пореза Мини- 
старства фипансија на основу чл. 43 Закона o так- 
сама дало објашљење o наплати школарпне за уче- 
нике, чији су родитељи под стечајем, да he их школ- 
ске власти у погледу школарине третирати као си- 
ромашна лица и неће ce од н>их наплаћиватп шко- 
ларииа. 

Познато je да су многи који су пали под стечај 
користили ce поравнаљем у стечају или ван сте- 
чаја те су остали врло имућни људи, na није оправ- 
даио да ce геиерално сви ивуапмају из обавезе пла- 
han.a школарине, јер многи од jt>iix имаду мало 
разлога за овако обзирно поступаље иа штету др- 
нсавних ирихода. To тпм више што знамо да има 
na хиљаде сиромашних чииовшша, олужбеника n 
диевпичара као и пенвионера, којп су обвезаип иа 
плаћање школарине за двоје и вишс дјеце, тако, да 
lio Miioni од u.их морати деци уск})ат11ти полазак 
школо, јер нема нпти je пмао сротстава да платп 
високе таксе за шходарину сноје дјеце. To тежс, 
јвр су и иримаља принадлсжиости била доста ио- 
родоин;!   у  иеким крајовпмц наше  земље. 

Иошто су сиромаипт мииовници н олужбеници, 
као u пвнвиоиори, уз своје снижене плате, у немо- 
ivliiiocTH да ce помогну за школарипу своје дјец(*, 
a није праведно да сиромашпа доца која су добра 
и којима родитсл.11 пмкикову пмовииу оставити no 
могу, остану без школовап.а, само за то што п.нхони 
родптол.п no могу да плате школарииу, то je иотробпо, 
да оо и na ono чппоннико u глужбонике уамо ира- 
ввдав обвир, јвр onu пикада пиоу .чуиоузпо могли 
/кииоти mi трошитм какову ммовипу да дотерају 
EiaKOH ушпптои.а јодпог дела имовиио под сточај. 
Знаде Св, да су мпога iii)o,ny3olia која оу пача иод 
сточај дошла у тај положа.ј крввАОМ оопотноиика 
радп ореокупог вачина ншвота " ареввпиких реница 
у радњи, a када ое узп.ма. обввр na. њвхове аоро 
ДИЦВ, 11)1аиод11ост T]iavi<ii ди оо хммо у обап]* onaj 
ii|iiijo  na   ОИрОМаВШВ   чткптпко   n   ОЛужбвВИХб,   КВО 
n ценвиоиерв, како државне тако и баврвиноке, који 
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су сав свој жпвот посветили јавној службн на корпст 
државе и народа. 

Слободан сам с тога умолитп Вас, Г. Министре, 
да MU изволнте усмено у Народној скупштиин одго- 
ворити: 

1) Јесте ли вољни дати на основу чл. 43 Закопа 
o таксама објашљење, да су ученпци спромашннх 
чиновшша п службешша као н пензпонера, државннх 
и баиовипских, који оснм прииадлежности других 
прихода Hii нмовпне немају изузети од плаћања 
школарине за све средље и више школе и да се нмаду 
сматрати као  сиромашна лица ? 

2) Јесте ли вољни одредитн. да се поврати на- 
u.iaiiona школарина од ученпка чији су родитељп 
сиромашии чпиовници и службсницн као и пензио- 
и ep и ? 

Изволитс, Господине Мпнпстре, и овом приликом 
примити  уверења  мога  особитог  поштовања. 
.40 септембра-1932 годиме 

Београд. Др. Милан Метикош, с. р. 
иародни посланик 

Ишорпелација др. Ивана Лончаревића и дру- 
гова, нар. посланнка, на Мротседника Министарског 
савета o смењиваљу градске управе н градскпх за- 
стугпшка у Загребу. 

Господине Претседпиче! 
Копдем мјесоца српи.а швршепа je промена по- 

повиђе градских застушшка у градском заступству 
у Загребу. Како no Закону o изменп Закона o оп- 
винама u обласним самоуправама охЉинску п градску 
yii])aBy поставља државпа власт, ова промјеиа no 
fin сама no себп значила нншта нарочпто, кадсенебп 
тицала пзвјесиих особа, и кад још не би била са 
liiinic отрана попраћвна пзвјесним caonheibiraa. 

Huje наиме ова промјена интерссаитиа само за 
то, што je обухватила активиог Мпннстра грађевииа 
n бившег градског ио.чслшша, г. Д-ра Стјепапа Ср- 
кул.а, па^одиог иосланика и градоког застутиша г. 
Д-ра,Птопа l'aDpaiiMiilia, сепатора г. Јону Бањанина, 
градско!' цпдиачс.шика Лртура Махпика, бившег по- 
бланичког кандидата, градаког ваотупника Д-ра 
Mu.ii. Mmm.v.miia, псто тако бившвг аооданичкот 
кандидата итд. нвго и вато, што ју je автивта ми- 
виотар  под риврвде попратиб jom овом ивјавои: 

„Истина je, да сам желео за градоначелппка 
v Затребу пријатеља и мог пооланичког друга 
инж. Шегу, али само у том случају, кад би био 
v нвгледу дужи период мирног рада на пољу 
l.dMViia.iiie lin.iinm.v. II" iM". с добијеипх (»ба 
вештеља стекао сам увереп.е, да he со скоро 
Mul.n провеети опћинрки ивбори, И за.то смо 
договорво ja u MOJ пријатељ Шега одустали од 
те комбинације. Солуција o Д-ром Крбеном 
претотавља јвдав провивориј, ива когаолвдипот 
пуна нормаливациЈа са спровођеп.ем градоких 
ивбора. Г. Др. Крбен je аовват као опрвман 
умраиим чмиопмпк итд....  na 06 може 0 иравом 
 кииати да. lic се покааати као добар адмиии- 
отратор ошитинв ррада Загреба и то je у овом 
иоменту варочито важно. Градоко ваотупство у 
Загреб; иагубило јо као целвна потребву везу 
оа Загрвпчанима. Нови [радоначелнии бш ho 
окружеп   половином досадашп.их  градскнх  за- 

ступнпка п другом половином ново именованих. 
Овако обнављаше и пзмеиа градског заступства 
бит ће гаранција, да ће бити реда у градској 
општпнп, и да ће грађанп града Загреба бити 
задовољни..." Иолитика од 29/7 о. г. 
Док није било те његове из аве отворсно при- 

зиајемо, да смо попут цијеле наше јавности сматрали 
за сигурно, да су све ове промјене у загребачкој 
^шдској опћпнп пскључиво диктоване необузданом 
ексклузивношћу Миииетра пољопрпвреде г. Јурја 
Деметровпћа, која помало још има и изразити npo- 
тухрватски тон. 

У том нас je мишљељу утврђпвала чиљеница. 
да су из загребачког градског заступства избаченк 
у ирвом реду посланичкп протукандндати г. Јурја 
Деметровића, др. Миле Мишкулин и Артур Махник, 
затпм сенатор Јово Бањанин, народнп посланик др. 
Отон Гавранчић н градски застушшк др. Ннкола 
Хофер, a на њихова мјеста доведени људп из нај- 
ближе околине мшшстра пољопривреде, посланички 
му заменик Јаков Павлнна као подначелннк, по- 
сланички кандидат инж. Драгутин Домаинко, Бауер 
Марко итд. итд., док се и за министра грађевина г. 
Д pa Стјепана Сркуља зна, да га г. Јурај Деметровић 
mije радо гледао на начелничкој столици Загреба, и 
да му je бпо спремио насљедника у свом политичком 
и посланпчком другу ннж. Шеги. 

Напокон нам je оваково мишљење потврдшха и 
позпата изјава дугогодишљег градског заступиика 
у Загребу, мсгр. Д-ра Светозара Рнтига, жупника 
Св. Марка, који je и због ових промјена дао оставку 
на заступничкој дужиости с мотивацијом, да je у 
послиједље вријеме за.играло око загребачке градске 
впјећпице своје коло партпзанство, које своје инте- 
ресе претпоставља иацпоналнпм и државшш, a које 
пречи, да се политпчки a иационални ндеали хр- 
ватског народа уз добру вољу, братске осјећаје, те 
споразум могу и у Краљевини Југославији остварпти. 

Међутим, иакои касно шјаве г. Јурја Деметро- 
виНа, активног члапа Kp. владе,искрено признајемо, 
ми смо со у овом иашсм увјерењу поколебали. 

У тој ои изјави додушо иризиаје, да je за град- 
ског начелника у Загребу кандидовао ипж. Ферду 
Шегу, свог полптпчког пријатсља, али та капдпда- 
ција naiiOKOii mije усијела. Да ли с оних разлога, 
које иаводн г. Деметровп)! u с којих другмх, то je 
опет друго иптаље. Што je ва градског иодиачел- 
ипка дошао љегов послаиичкп замјенпк Ја.ков Иав- 
.imiii, разлог су г. ДеметрошП.у потребе малих људи, 
чпји je Јаков Павлина претставшш. Нигђе ту дакле 
иема доказаног и опипллшог иартизаиства, који бм 
ми  свакако радо хтјели видјетп. 

Лли иам за то, г. Јурај Деметровић као актпвпи 
члап Kp. владе пружа друге разлоге помеиутпм 
промјеиама. Он тврдп како се нз п>егове изјаво внди, 
да je градско заступство изгубпло iioT])e6iiy везу са 
Загрспчапима н да су грађани града Загреба били 
иезадовољии. Како опет мсгр. Др. Рптиг тврди, да 
je за пачелипковаша г. Д-ра Сркуља град Загпеб 
ДОЖИВВО епохални развитак у грађевном, културпом 
и социјалиом погледу, то г. Деметровић да објаспи 
ОВДв иеразумљиво иезадовољство Загрепчаиа^с^так- 
Bou впохалвом управом иаводи, да iie обвављање в 
измеиа градског зостуиства бити гаранција будуКег 
])едо у градској oiiliimn, што зпачи, да таквог реда 
досада у љој аије било. Напокон г. Деметровић па- 
подн, да je у овом моменту завођеља реда у градској 
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опћини у Загребу нарочито важно, да joj je на челу 
добар администратор, што само значи, да досад 
такав администратор нажалост није био на челу 
града Загреба. 

Још нас je више узнемирпла чудна шутња друга 
члана Kp. влад.' Министра грађевина г. Д-ра Стје- 
пана Сркуља у вријеме, кад je требао говорити бар 
тако гласно, ако не и гласније од Министра пољо- 
привреде. Докнаиме Министар пољопривреде тврди, 
да су редуцирани градски заступници, Мннистар 
грађевнна, г. Др. Стјепан Сркуљ, његови полптички 
пвијатељи Др. Миле МишкулЈш и Артур Махник, 
затим чланови НародногПредставништва, сенатор Јо- 
во Бањанин и народни посланик Др. Отон Гавранчић 
пзгубили везу са градом Загребом, даље да су за- 
гребачки грађани незадовољни, јер у градској оп- 
hinm треба завести ред и дати joj за тај посао до- 
брог администратора, дотле министар грађевина, ре- 
дуцирани градски заступник и начелшш, иза кога 
je тај наводни неред у загребачкој опћини остао, — 
фатално шути. Што значи та мрска шутња ? Није 
могуће да значи, да je истина све, што je министар 
пољопривреде у својој изјави устврдио! 

Кад већ даиле Министар грађевина г. Др. Стјепан 
Сркуљ не ће да говори, дугогодишњи градски за- 
стушшк мсгр. Др. Ритиг опет због цензуре ие може 
да говори, a Министар пољопривреде врло рђаво 
говори то, јер се ради o граду Захтзебу срцу и 
поносу Хрватства, најљепшем н пајнапредиијем граду 
Југославије, тражимо, да нам Ви хитно на ову ин- 
терпелацију у Народној скупштинп одговорите: 

1) Какви су разлози водил Kp. владу, да je 
дапа 29-\Il o. г. извршила пвомјсну градског за- 
ступства у Загребу, тако, да je градсшш начелником 
и заступником имеиован г. Др. Иван Крбек, град- 
ским подначелником и застушшком Јаков Иавлина, 
заступпицима ипж. Драгутин Домашшо, Марко 
Бауер итд. иајужа околшш Мииистра пољопривреде 
г. Јурја Деметровића, a досадашљи градски заступ- 

ници сенатор г.г. Јово Бањашш, иароднп посланик 
Др. ОтонГавранчић, затим и сам мшшстар грађевина 
г. Др. Стјепан Сркуљ с политичким прнјатељима 
г. Д-ром Мнлом Мншкулином п Артуром Махником 
дужности градских заступника разрешени ? 

2) Да ли je можда ова промјена у загребачкој 
градској опћини извршена зато, што je у Југословеп- 
ској оријентацији једноставннје и лакше разрешити 
јавне службе у Загребу одличне Хрвате, н пр. Ар- 
тура Махника, Д-ра Ннколу Хофера, Д-ра Мпла 
Мишкулина, и друге, него у Винковцима корумп- 
тивне и неисправне Србе, начелника Д-ра Иају Шу- 
мановца, градског заступника Николу Покрајца и 
друге — или можда за то, што je око загребачке 
вијећнице Министар пољопривреде г. Јурај Дшс- 
тровић запграо „Партизанку", пли што je напокои 
Министар грађевнна г. Др. Стјепан Сркуљ са својим 
пријатељима изгубпо потребну везу са Загрепчанима, 
оставио као рђав адмшшстратор град Загреб у та- 
ковом переду, да je настало грађанско пезадовољство ? 

3) AKO je министар грађевнна као загребачки 
градски пачелник у градској опћини с прнјатељхша 
оставио неред, какав je то неред у Загребу и у чему 
се он састоји ? 

4) AKO пак у загребачкој градској опћини mije 
било никаквог иереда, него je само Министар иољо- 
привреде г. Јурај Деметровпћ око ље запграо бесну 
„Партпзанку", своје иптересе ставпо пред пародпе 
и државне, каква je то оида државна политпка, која 
партизаиство Мииистра пољоприврсде ставља пред 
иародис и државне ипторесе ? 

У  Пеограду,  дапа 8 коловоза  1932  год. 

Др. Иван Лончарсвић, с. р. 
Ловро Кножсвић, с. р. 
Др. Фраљо Грубер, с. р. 
Др. Иикола liinuili, с. ]). 
Стјјспан Вал>а11ец, r. j). 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ИОСЛОБА 
Краљевипе Југославијо 

llOB. Бр. 14035 

Са десет прилога. 

Предмет: Предлог закона o Трговипоком 
Споразуму, закљученом и потпи- 
саном у Беох^аду 16 маја 1932 
године, ивмеђу Краљевипе Југо- 
славије и републике  B])a8iiJinje. 

Ј)еогЈ)ад 10 августа 1932 год. 

Господине   Претседниче, 

У прилог 'U част нам je доставити Вам ориги- 
нални Указ Његовог Величанства Краља од 8 
августа 1932 годиио, којнм смо овлашћони у смислу 
члана 63 Устава Краљевине Југославије, да можемо 
ноднвти на рошаваљо Народиом Ирстставииштву 
'подлог аакона o Трговинском споразуму,  закљу- 

ченом и потписааом у Боограду 18 маја 1032 године, 
ивмођу Крал.евиис Југословнје u Републике Бра- 
зилијо. 

У прилогу '/a '^01' "'''^1 Je  IICTOI(])OAI(
>
IIII доотв 

limu  Иам двсет 111)иморако П^увдаога аакоиа o rope 
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иомеиутом СпоразЈ^му, с молбом да исти пзволите    овом приликом уверење o иашем особитом пошто- 
изнети na решеше пред  Народну скупштнну. вању. 

Лзволите  ripmuiTii,   Господние   ЈТретседниче,   и 
Министар иностраних лослова, 

Б.   Јсвтић,   с.   р. 

Мшшстар  трговине  и  индустрије, 
Мохорич  HIMUI. с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДЛР I 

no милости Божјој  и вољи народпој 
Краљ  Југославије 

Ha предлог Нашег Мнипстра иностраннх по- 
слова u Нашег Мииистра трговине и индустрије, a 
no саслушашу Нашег Министраског савета решилп 
смо u решавамо: 

Овлашћују се Наш Министар иностраних по- 
слова n Иаш Мтшистар трговиис n пидустрнје да 
могу na осмову члаиа 63 Устава Краљевине Југо- 
славије, подпети Народпом Иретставпиштву na ре- 
шавање: 

8 авг)гста 1932 године, 
на Г)леду. 

МииистаЈ) ппостраппх иослова, 
Б.  JcBTIlll,  с.  p. 

Мтшстар Ti)roBiiiie и пидустрије, 
II. Мохорнч, с. р. 

Предлог закона o Трговинском споразуму, за- 
кљученом и потписаном у Београду 16 маја 1932 
године, између Краљевине Југославије п Републике 
Бразилије. 

Наш Министар ииостраних послова и Иаш Ми- 
ниотар трговние в индустрије нека изврше овај 
Указ. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊК 

Да пи (•', ii ако ne толнко развијони, трговински 
ОДНООВ naMi'liv nanio Краљевпне и Републпкс Бра- 
зплпјо ииЈј.малпзовалп n na тај начш! олакшао ме- 
l;yco6iin iiposiCT, влада Крал>е1тпс Југославије и 
иладл Ропуб.чппо ЈЈразплпјо решиле су, да пеуго- 
ворпо стаи.с иамеис уговорнпм, дајући обавозу да l.e 
једна Д]>уг()ј узајампо аржва&гл безусловпо n neo- 
граппчопо поступап.о no пачелу пајвсћог повлаш- 
ћења. Овај пачпп рсгулисап.а међусобних одпоса, 
iipnMciio.M највећет повлашћо&а, лЈЈСдставља уобпча- 
jcnn TIHI pcmoiba трГОВИНОКВХ ОДНОСа 11змс])у двају 

земаља, махом удаљепих, и са педовољно развпЈешш 
трговинскпм прометом. 

Маколико да je паш саобраћај са Бразилпјо.м 
пезпатап, у nopeljejby ca осталим земљама, ппак 
уговојшо сташе представља једну несумљиву добит 
n прпмепом овог Споразума паш he промет са lipa- 
зилијом зпатно добпти. 

Споразум Jie важпти годппу дапа n ii])eliyTno 
ће бити продужпвап. По отказу важиће још три 
месеца. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

TproBimcKOM   споразуму   пзмеђу Владе   Краљевине Југославпјо н Владе Републике  Сједишепих  Држава 
Г.разплпје,   закључоном у  Београду   16  маја   1932 годипе 

који   r.nicii: 

§ 1 
Одобравас^и доГшја закопску снагу '|'РГ0ВИ11СКИ С110Ра!5Ум између Владе  Краљевпне   Југославије   n 

Владе   Републике  Сједшмптх   Држава   Бразнлпје, закључен у Београду 16 маја 1932   године, којп     » 

орпталу n преиоду гласн: 
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МИНИСТАРСТВО 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

КРАЉЕВИНЕ    ЈУГОСЛАВИЈЕ 
К.П.Бр. 2348 

у Београду, 16 маја 1932 године. 

Господине Министре, 

Част мп je доставптн Вашој Екселенцијп до 
зпања да ме je, у цнљу регулпсања и развоја трго- 
винских односа између наше две земље, Влада Кра- 
љевиис Југославпје овластила да закључнм са Владом 
Републике Сједињенпх Држава Бразплије трговински 
споразум  саобразно   следећим  одредбама: 

а) Вшзоке Стране уговорнице сагласне су да 
једна другој узајамно признаје безусловно п нео- 
граничено поступаље no начелу највећег повлаш- 
ћеља, у погледу свега што се тиче царине и свих 
узгредних дажбина, начина наплаћиваља дажбипа 
као и у погледу прописа, формалности и намета 
којима би могле бити подвргнуте операције око 
цариљења. 

б) Према томе, природни или фабриковани про- 
пзводи пореклом из сваке од Високих Страна уго- 
вориица неће бити нп у ком случају подвргнути, у 
погледу горе поменутом, дажбинама, таксама илп 
наметима другим нлп већим нити прописима и фор- 
малиостима другим или тежим него што су они 
којпма су или којима буду подвргнути прошводи 
исте врсте пореклом из ма које стране земље. 

в) Тако исто, прпродни или фабрпковани про- 
изводи извезени са територије сваке од Високих 
Страна уговорипца са опредељењем за територију 
оне друге Стране неће бпти ни у ком случају под- 
вршути, у ucTOM погледу, дажбинама, таксама или 
иаметнма другим или већнм нити прописима и фор- 
малпостима тежим иего што су они којима су или 
којима буду подвргпути исти пропзводп намељеии 
територији сваке  стране  земље. 

г) Све корпсти, погодности, повластице и осло- 
бођења којо je luni које буде убудуће једпа од обвју 
Високих СтЈ)аиа уговорница no поменутој материјп 
иризнала ириродтпш или фабрикованим пропвдо- 
дима пореклом из које друге стране земље или 
иамеи.сшш терпторији које друге страпе земл>е, при- 
мениће се одмах и без комиепзације на производс 
нсте врсте пореклом из оне друге Страпе угово])- 
1П1ЦО или иамел.опо теритоЈјцји  те Странс. 

д) Међутим, изузимају се од напрод формули- 
саипх обавеза погодпорти, које су данао призиатс или 
које би се могле доциијо признатп пограиичшш 
Државама, ради Олакшања а(А<раничног промота као 
и (>IIC/ које произлазе из царинског савеза, који je 
већ вакључев или који би убуду!^ могла закључити 
једпа од Впсоких Страпа уговорцвца. 

в) lilio се тпче ц.оговог ратификовања, ио овом 
споразуму поступиКе се no посебиим прописима сваке 
од Високпх Страиа уговорннца u иоти lio ступитп 
на снагу сутрадап no дапу када Југословеиска Влада 
будс иотифпковала Бразилијанокој Влади своју ра- 
тифнкацију, ва време од ,i<';ui<- годинв дана, ва крају 
КОЈе lir ИОТИ бити npeliy'i'iio иродужоп сие дотло дол 
га јодиа од Виооких Страва уг^ворвица вв откажв, 
ма када то било, путсм нотпфпкације учип.еие na три 
месоца равије. 

Belgrade, le 16 mai 1932. 

КР№ 2348 

Monsieur  le  Ministre, 

J'ai Thonneur de porter a la connaissance de 
Votre Excellence que, dans le. but de regler et de deve- 
Jopper les relations commerciales entre nos deux pays, 
le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie m'a 
autorise a conclure avec le Gouvernement de la Re- 
publique des Etats Unis du Bresil un accord com- 
mercial en conformite des dispositions suivantes: 

a) Les Hautes Parties contractantes conviennent 
de s'accorder reciproquement le traitement incondi- 
tionnel et illimite de la nation la plus tavorisee, pour 
tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits 
accessoires, le mode de perception des droits ainsi 
que pour les regles, formalites et charges auxquelles 
les operations de dedouanement ponrraient etre sou- 
mises. 

b) En consequence, les produits naturels ou fa- 
briques originaires dechacunedes Hautes Parties Con- 
tractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les 
rapports susvises, a des droits, taxes ou charges autres 
ou plus eleves, ni k des regles et formalites autres ou 
plus onereuses que celles auxquelles sont ou seront 
assujettis les produits de meme nature originaires de 
tout autre рауз etranger. 

c) De meme les produits naturels ou fabnques 
exportes du territoire de chacune des Hautes Parties 
contractantes a destination du territoire de 1'autrc 
Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les memes 
rapports, a des droits, taxes ou charges autres ou plus 
eleves, ni a des ržgles et formalitćs plus onereuses que 
celles auxque]les sont ou seront assujettis les memes 
produits destinćs au territoire de tout autre pays e- 
tranger. 

d) Tous les avantages, faveurs, privileges et im- 
munites qui ont ete ou seront accordes a 1'avenir par 
l'une des deux Hautes Parties contractantes dans la 
matiere susdite aux produits naturels ou fabriqućs 
originaires d'un autre produits naturels ou fabrnjucs 
originaires d'un autre -рауз etranger ou destines au 
territoire d'un autre pays ćtranger seront appliqilĆ8 
immćdiatement et sans compensation aux produits 
de meme nature originaires de l'autre Partie contrac- 
tante ou destinćs au territoire de cette Partie. 

e) Sont o.vcopteos loulclois des engagemenls lor- 
mules ci-dessus les faveurs actuellement accordees 
ou qui pourraient fitre accordees ulterieuronienL aiiN 
Btats limitrophes pour Faoiliter le trafio frontiereainsi 
qiie celles resultant d'une union douaniere deja conclni1 

ou qui puisse etre conclno a i'avcnir par nnc des Ilautos 
Parties contractantes. 

1) En ce qui concerne sa ratification, le pirsent 
accord suivra les regles paiticulieres de chacune des 
Hautes Parties contractantes et entrera en vigueur 
le lendomain du jour oii le Goiivcmrmcnl Tougoslavc 
aura notifie au Gouvernement Bivsili(4i sa inlilicatioii, 
pour la duree d'un an, a la fin de l;u|uelle il sera tacilc- 
ment prorogć ju8qu'iji ce qu'uno des Hautes Parties le 
denonce, n'importe a qiielle ергоцк1, movennant mir 
notification prćalable de trois mois. 

Je saisis cette occasion pour renouveler a Votro 
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Користим ce овом приликом да поновим Вашој 
Екселенцијп уверење o мом одличном поштовању. 

Претседник 
Министарског Савета, 

Министар  иностраиих  послова, 
Др. В. Маришеовић, с. р. 

Excellence les assurances de ma consideration la plus 
distinguee. 

President 
du Conseil des Ministres, 

Ministre des Affaires   Etrangeres^ 
Dr. У. Marinkovitch, m. p. 

ПОСЛАНСТВО 
■    СЈЕДИЊЕНИХ  ДРНгАВА 

БРАЗИЛИЈЕ 
у Београду, 16 маја 1932 годнпе. 

Господине Министре, 

Част ми je доставити Вашој Екселенццји до 
знања да ме je, у циљу регулисања и развоја трго- 
винских односа између наше две земље, Влада Ре- 
публике Сједишених Дежава Бразилије овластила 
да закључим са Југословенском Владом трговинскп 
споразум саобразно следећнм одредбама: 

а) Високе Стране уговорнице сагласне су да 
једиа другој узајамно признаје безусловно и нео- 
граничено поступаље no ^ачелу највећег повлашћеља, 
у погледу свега што ce тиче царипе и свих узгредних 
дажбина, пачина иаплаћивања дажбина као и у 
погледу прописа, формалности и намета којима би 
могле   бити   подвргнуте   операције   око   царињења. 

б) Према томе, природни или фабриковани про- 
изводи пореклом нз сваке од Високих Страна уго- 
ворница нвке бити mi у KOM случају подвргнути, у 
погледу горе помснутом, дажбинама, таксама или 
наметима другим или већим нити прописима и фор- 
малпостима другим или тежим наго што су они 
којима су или којима буду подвргнути производи 
исте врсте пореклом из ма које стране земље. 

в) Тако исто, природни или фабриковани про- 
пзводп извезени са територије сваке од Високих 
Страпа уговориица са опредељеЈ1.ем за територију 
one друго страие nehe бити ни у ком случају подврг- 
пути, у нстом погледу, дажбипама, таксама или 
иамотима другим или већим нити прописима и фор- 
миппостима тежим иего што су они којима су пли 
којима буду иодвргпути исти производи памеп.ши 
територији  сваке  стране  семље. 

г) Све користи, иогодности, повластиде ir осло- 
бођвња којв je или које буде убудуће једна од обеју 
Високих Страна угово])И11ца по поменутој материји 
привнала ii]mp(»/{imM или фабрикованим произво- 
дима пореклом из које друге стране земље или иа- 
Ме&еним TcpuTopiiju којс друге стране земље, при- 
иениће ce одмах u без компсизације na производе 
нсте врсте пореклом лз ono друге Страпе уговорнпце 
или naMojbcne територијп те Страие. 

д) Мођутпм, пзузпмају ce од папрсд формули- 
саппх обавоза погодиостп, које су данас призпате или 
које би со могле доцније привнати иогранпчппм 
Државама ради олакшап.а погранитаог промста, као 
и (ine којо произлазе us царппског савеза којп je 
веК закључен или који би убудућв могла закључнтп 
једна од Виоохвх Схрава утоворница. 

е) Што со тиад њвговог ратификовањаЈ no овом 
споразуму nocTyniilie ce no посеГитм мроппсчма свакс 
ОД Ипсокпх Orpana уговорпип« " w''m 'l0 отутгт иа 
••магу оутрадан no даму када Jvroc.iionoiiciui Вчада 
Будв нотификовала Бравилијвнокој Влади своју ра- 
гификацију, :'ii времв од јвдне годинв дана, на крају 

LEGAT ION DES ETATS UN4S DE BRESIL 

Belgrade, le 16 mai 1932. 

Monsieur le  Ministre, 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance de 
Votre Excellence qne, dans le but de regler et develop- 
per les relations commerciales entre nos deux Pays, 
le Gouvernement de la Republique des Etats Unis du 
Bresil m'a autorise a conclure avec le Gouvernement 
Yougoslave un accord commercial en conformite des 
dispositions suiA'antes: 

a) Les Hautes Parties contractantes conviennent 
de s'accorder reciproquement le traitement incondi- 
tionnel et illimite de la nation la plus favorisee, pour 
tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits 
accessoires, le mode de perception des droits ainsi que 
pour les regles, formalites et charges auxquellesles opera- 
tions de dedouanement pourraient etre soumises. 

b) En consequence, les produits naturels ou fa- 
briques originaires de cbacune des Hautes Parties con- 
tractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les 
rapports susvises, a des droits, taxes ou charges autres 
ou plus eleves, ni ži des regles et formalites autres oii 
plus onereuses que сепх auxque]s sont ou seront as- 
sujettis les produits de meme nature originaires de 
tout autre pays etranger. 

c) De meme les produits naturels ou fabriques 
exportes du territoire de cbacune des Hautes Parties 
contractantes a destination du territoire de l'autre 
Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les memes 
rapports, a des droits , taxes ou charges autres ou plus 
eleves, ni a des regles et formalites plus onereuses que 
сеих auxquels sont ou seront assujettis les memes 
produits destines au territoire de tout autre pays 
etranger. 

d) Tous les avantages, faveurs, privileges el im- 
munites qui ont ete ou seront accordes a l'avenir par 
Гипе des deux Hautes Parties contractantes dans la 
matiere susdite аих produits naturels ou fabriques origi- 
naite^d'un autre pays etranger ou destines au territoire 
d'un autre pays entranger seront appliques immediate- 
ment et sans compensation аих produits de meme nature 
originaires de l'autre Partie contractante ou destines 
au  territoire de  cette Partie. 

e) Sont exceptees toutelois des engagements formulćs 
ci-dessus los faveurs actuellcment accordees ou qui 
pourraient etre accordees ulterieurement аих Etats limi- 
trophes pour facilitcr le trafic frontiere ainsi que celles 
resultant d'une union douaniere deja conclue ou qui 
puisse žtre conclue a l'avenir par une des Hautes Par- 
ties contractantes. 

f) En ce qui concerne sa ratification, le prćsent 
accord suivra les rčgles particulieres de chacune des 
Hautes Parties contractantes et entrera en vigueur 
le lendemain du/jour оп le Gouvernement Yougoslave 
aura notifie au Gouvernement Bresilien sa ratification, 
pour la durće d'un an, a la fin de laquelle ii sera tacite- 
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које ће нстп битп прећутно цродужен све дотле док 
га једна од Впсоких Страна уговорница не откаже, 
ма када то било, путем нотификацнје учшБене на 
три месеца раније. 

Користим се овом прнликом да ионовим Вашој 
Екселендијп, Господпне Министре, уверење o мом 
одличгшм   поштовању. 

Луиз до Лн.ма <> Снлва. с. р. 

ment proroge jusqu'a се qu'iine des Hautes Pa^-ties 
contractantes le denonce, n'importe a cjucllo epoque, 
movennant une notification prealable de trois mois. 

Je saisis cette occasion pour renouveler a Volre 
Excellence, Monsienr le Ministre, les assurances de 
de ma plus haute consideralion. 

Luiz de Lima c Sliva, in.p. 

МИНИСТАРСТВО 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

КРАЉЕВИНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 
К.П.Бр. 2348 

у Београду 16 маја 1932 годпне. 

Господине  .Мишктре, 

У име Југословенске Краљевскс Владе част мн 
je доставити Вашој Екселенцији до знања ово што 
следује: 

Иошто се no Југословенском Уставу Трговннски 
споразум између Краљевнне Југославпје и Сједнн.оипх 
Државр, Вразплијекојисмо данас потпнсали, морара- 
пкјјиковати да бп се могао ставитп на снагу, Кра- 
љевска Југословенска Влада сагласна je да, све до 
дана ступања на снагу реченог Споразума, обе др- 
жаве продуже да једна другој узајамно прпзнају 
неограничеио и безусловно иоступање no начелу 
највећег повлашћења, према пратми.ма установљс- 
нпм папред поменутнм Споразумом. 

C молбом да мн пзволите доставити слично саоп- 
uireibe, HOI)IICTIIM се овом пршшком да иоповим Вашој 
Ексолоидији увсреље o  мом одличпом иоштоваи.у. 

Иретседпик Министарског савета, 
Мнннстар нностранпх послова, 
Др. В. MapuHKOBiih, с. р. 

КР№ 2348 
Belgrade, le 16 mai 1932. 

Monsieur le  Ministre, 

Au nom du Ctouverneinent Royal de Tougoslavio 
j'ai l'honneur de porter la connaissance de Votre 
K\cellence ce   qiu   suit: 

Vu que d'apres la Loi ('.mistitutionnellc voucoslave 
l'Accord commercial entre les Etats Unis du Bresil 
et le Royaume de Yougoslavie que nous venons de 
signer aujourd'l.ui, doit čtre ralifio afin de pouvoir 
6lre mis en vigueur, le Gouvernement Воуа! de Yougo- 
slavie est d'accord que, jusqu'a la date de l'entree du 
dit Accord en vigueur, les deux Etats continuent h 
s'accorder reciproquement le traitemenl illinut(- et 
inconditionnel de la nation la plus favorisće, suivanl 
les regles etablies par l'Accord susmentionnć. 

En priant, Votre Excellence, de hien Aouloir nie 
faire parvenir une communication analogne, je saisis 
cette occasion pour lui renouveler les assurances de ma 
tres haute considćration. 

President 
du Conseil dcs Ministres, 

Ministre  des  Affairos   Etrant;eres, 
Dr. V. Marinkovitch 

ПОСЛАИСТВО 
СЈЕдтмшпх ДРЖАВА 

БРАЗПЛИЈЕ 
ВвОГраД|  1G маја  1932. 

Господиио  Мттстрс, 

N' UM«' Вдаде Ојвдвв>впас Држана Bpamuuje чаот 
ми je доставпти  Batnoj   Екселенцпји до зпаи>а ово 
што следује: 

lloniT" ое DO Југословенском Уставу Трговипски 
споразум H8Mehy Краљевнпе Југославије и Сједп- 
п.епмх Држава llpaaiumje која ШМ даоао иотиисали, 
мора ратнфиконатн да бп ni ona могла статпи ва 
(•ii:ii'y, Влада Сједии.сиих Д|1ис.и;,1 Ирамилпје сагласна 
je да, све до дапа ступаи.а na спагу ])сченог GnopR- 
зума, обе државе п])одуже да јвИВв другој узајамио 
мрпзиају неограппчено и беаусловпо поступап.в DO 
M.i'ii'.iy лајпеНег iiOB4auili<in.a, njioMa iijtaniiлпма уста 
muM.cmiM паиЈхм MOMI-IIN гпм ('.iici]ia3yM0M. 

C молбом да MU пзволите достанпти слпчпо caon- 
штен>е, KOpucTiiM ce овом вршПНОМ да поповим liaumj 
ВкОвЛвНЦИЈВ   увврв&б  o   мом   ОДЛЈПНОМ   иоштонаи.у. 

.l.Mi.i   le ДШИ е (илиа, 0. р. 

LEGATION DES ETATS UNIS DE BRES1I, 

Belgrade, le 10 mai 1932. 

Monsieur    le   Miiiinl ic. 

Au nom du Gouvememenl des litats Unis du 
Bresil j'ai ['iiomieur de porter a la connaissanic đ| 
Votre ЕхсеИепсе oe crui luit: 

\ ii que d'apres la Loi Constitul idmn'llr VougO- 
slave l'Accord commercial entre le Royaume đe VougO* 
slavio et les Btata Unil du liirKil que nous venons de 
llgner aiijoiird'liui. doit Stre ratil'ić niin de |imiv()ii' 
de sa part ćtre mis en vigueur, le Gouvti n.imnt des 
h'.lats Unis du Brćsil est diiccoid que, jusqu'ć la date 
de ГспЈггс dudi! Accord cn vigueur, los deu.\ Bta^ 
conlinuent ik s'acc'ordei' ivci|)roquemenl. le trailiMnnit 
illiniito ot inconditionnel de la nalion la [»lus fovonaM 
suivanl  les re^les ćtahlies  par l'Accord susmentionnć- 

IMI   prianl, Votre   KNCCIICMCC, d.>   lucn   vouloir  ni'' 
taire parvenir une oonununioation analogue, je ва1вЦ 
celte occasion pour renouveler les assurances de m* 
t rčs haute considćrat idu. 

Luiz de Lima 0 Silva, m. p< 

Onaj  :iai;<iii  стуиа   v  МШВОТ ДаНОМ Обв^ПОДОВа&а  у ('iV/KoeniiM иотшама. a ппапсаму сц iv   ДОбија   КВД 
mro je TO |ф0ДВЦ|ВВ0 v тачхв в) пкмснутог С.пораау.ма. 
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МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА 
Краљевине Југославије 

Пов. бр.15001 

Прилога:   (11) једанаест. 

Предмет: Предлог закона o међународној 
конвенцији o фискалном режиму 
страних аутомобилских возила, 
закљученом и потписаном у Же- 
неви 30 марта 1931  године. 

Београд 27 августа 1932 год. 

Господине претседниче, 

У прилогу под "/i част нам Је доставити Вам 
орнгиналан Указ Његовог Величанства Краља од 
22 августа текуће године, којим смо овлашћени у 
смислу члана 63 Устава Краљевине Југославије да 
можемо иодиети НародномПрсдставншнтву предлог 
закона o међународној конвенцији o фискалном ре- 
жпму страиих аутомобилских возила, закљученом 
и потписаиом у Женеви 30 марта 1931 године. 

У прилогу под • l2 част нам je доставити Вам 
десет примерака горе поменуте Конвенције са образ- 
ложењем, као предлог Закона, с молбом, да исти 
изволпте изнети на решење пред Народну скуп- 
штину. 

Изволите прнмити, Господине Претседниче, и 
овом приликом увереЈље o нашем особитом поштовању. 

Министар  иностраних  послова, 
Б.  Јевтић,  с.  р. 

Министар трговиие и индустрнје, 
Иваи   Мохорић,   с.   р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР   I 

no  милости Божјој  и вољи народној 
Краљ  Југославије 

Ha предлог Нашег Министра грађевина, Нашег 
Мшшстра иностраних послова и Нашег Министра 
уиутрашљих послова, a no саслушању Иашег Ми- 
пистареког савета решили смо и решавамо: 

ОвлашКује се Наш Министар грађевииа, Иаш 
Мипистар ипостраних послова и Наш Мшшстар уну- 
трашљих послова да могу иа осиову члана 63 Устава 
Краљовиие Југославије иодпети Иа])одиом Представ- 
имштву na решавашс: 

22 августа 1932 године 
Блед 

Министар грађевииа, 
Др. Стјгпан Срвуљ, с. р. 

Млиистар ипостраних послова, 
Б. JeBTuli, с. р. 

Мшшотар унутрншљих послова, 
1Кив. A. Лааић, с. ]). 

Иредлог Закона o Међународној конвенцији o 
фискалном режиму страних аутомобилских возила, 
закљученој и потписаиој у Женеви 30 марта 1931 
године. 

Наш Мииистар грађевина, Наш Министар ино- 
страних иослова и Наш Министар унутрашдљих по- 
слова нека изврше овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР, с.  р. 

ОВРАЗЛОЖЕЊЕ 

У диљу олакшаша Мвђуиародног аутомобилског 
саобраћаја закључеиа јо 30 марта 1931 годино у 
'.Кспови Копвеиција o фискалиом режиму аутомо- 
билских возила. Овом коивеицијом иредвиђа се осло- 
бођвњв ОД оаобрЈЉајНШС иороза И такса аутомо- 
била, рвгиотрованих na тбриторијн једпе Страио 
угово])1П1цо, за вромо цривреиеног оаобраћааа или 
бавл.сња ua територији ма које другеСтрапе уговор- 
ВИЦв. Ово ослобођол.с no важи за возила која олуже 
.уа иаилату ua превоз лица вли робе. Ocjio6ol)oibeM со 

може користити аутомоопл na crpanoj терпторпјп 
оамо sa време од деводесет дапа укупно проведепих 
na тој територији. Ради кбришћења том повлаоти- 
цом овако возило треба да буде спабдевепо мвђу- 
народнОМ фискалном к11>пжицом, која hc садржати 
све потробпо податке порееке^ и у којој. iie се упи- 
спвати сви податци ради коптроле n сама саобра- 
han.a и бављеља. Образац те ки.ижице прикључен 
je Копвенцијп. Кл.ижица се пздајо na годпну даиа. 

Копвенцпја je вакључена за две године рачу- 
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најући од љеног ступања на снагу. За сваку државу, 
која je ратификује илн joj приступи, она ступа на 
снагу шест месеци после ратифпкације или приступа. 
Посг.е две године важења може се захтеватн реви- 
зија Конвенције. Отказ важи после пошто протекне 
година дана од отказа. Ако бп, услед отказа, остало 

мање од пет уговорних страпа, Конвенцпја престаје 
да важп. 

У приложеном Протоколу оставља се Швајцар- 
ској да и даље примељује систем ослобођења, које 
je до сада важило на њеној терпторији. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

Међународној конвенцпји o фискалном режиму страних   аутомобилских   возпла,   закљученој   у   Женеви, 
•   30 марта 1931 годпне 

KOJU гласи: 

§ 1 
Одобрава се и добпја законску сиагу Међународна конвенција  o   фислалном   режиму   страних   ау- 

томобилских вознла, закључена у Жепеви 30 марта    1931   годнне,   која  у   орпшалу  и   преводу   гласи; 

КОНВЕНЦИЈА O ФИСКАЛНОМ РЕЖИМУ СТРА- 
НИХ АУТОМОБИЛСКИХ ВОЗИЛА 

Високе стране уговорнице, 
У жељи да олакшају међуиародни аутомобилски 

саобраћај; 
Сматрајући да би фпскалио ослобођење толшго 

шпроко колико je то могућпо за аутомобнлска во- 
зила имало у овом погледу битног мнтереса, 

Назиачпле су за своје Пуномоћиике:     
Koju су; пошто су поднели своја пуиомоћја, 

призиата да су у добром и прогшспом облику, утвр- 
дили  ове  одредбе: 

Члан 1 
Аутомобилска возила регистрована на терито- 

рији једне од Високих страпа уговориица, која при- 
времеио саобраћају иа територнји друго Стране, изу- 
зета су, под погодбама предвпђсшш у нижим чла- 
новпма, од пореза илн такса, којп погађају саобраћај 
или задржавање аутомобпла на целој или иа дслу 
територије ове последпЈе Внсоке стране yroBoi)iumo. 
Ово mjssatisie нс бдноои се на порозе шш таксе 
потрошп.е. 

Међутим, иохључена су из ове Копвепцијс во- 
вила, која олужв, уа наплату, ва прввов пвца, као 
и   ВОВНЛа   употреиљепа   за   иревоз  робо. 

Чјпш 2 
Осдо6ођбВ>в, ут))])1ј(Ч1() првим чло.иом, иодарспо 

јо на територији сваке Високе странв уговорипдс, 
за јодио nm више баил.ен.а, која 6u 11])отстављала 
целокуипо T])ajaii.»; од деведесст дана, проведених 
na onoj твриторији у току једве годинв; овај раамав 
времвна рачуиа ов, дан no даи, почовши од даиа 
иадава&а фискалио кп.ижидо, цредвиђвне у влану 
3  (три). 

Ради оГ.рачуиа трајааа оолрбрђви»а, дан ое pa 
чуна од iioiioliii до uoiioliii, paMviiajvIiii сиаки део 
дана у цео дан. Мвђутшл, дав ивдаока м рачуна сс, 
ако су даи уласка и даи изласка одиојеии са пппи' 
дана који оу ивм^|у п.их. 

Радв обрачува аорвва и гакоа иоји падају ва 
део бављеп.а, КОЈН iipiviaan ТрајаШв oc.mriol|i'ii,a, при- 
иењено иоотупаше бићв овако иохо аогодао,  као 

CONVENTION   SUR  LE   REGIME   FIŠKAL   DES 
VEHICULES AUTOMOBILES ETRANGERS 

Les  Hautes Parties contractantes, 
Dćsireiises de faciliter la circulation international 

des  automobiles; 
Considerant qu,une exoneration fiscale aussi etendu 

que possible des \cliicules automobiles etrangers prć- 
senterait  a cette fin un interet essentiel. 

Ont   designe   pour  leurs   Plenipotentiaires: 

Lesquels, apres aлroir produit leurs plcins pouvoirs 
reconnnus en bonne et due forme, ont arrete les dispo- 
sitions suivantes: 

Articlc premier 
Les vehicules automobiles immatricules dans 

territoire de 1'une des Hautes Parties contractantes, 
qui circulent tempoiairement sur le territoire d'une 
autre' sont exemp16s, dans les conditions precisees 
par les articles ci-apres. des impots ou tazee 'ini Irap- 
pent la circulation ou la diHenliou des automoMlee 
dans lout ou ])artie du territoire de cette derniero liani*' 
1'ailie contractante. Cette exemption ne s'etend jias 
au.\   ImpdtS  OU taxes  de consomuialiou. 

Sont toutefois exclus de la pivscuic Convention 
les vehicules servant, moyennau( ivmimeralion, au 
transport des porsonnes, ainsi que les vehicules affectes 
au  trausjKirt des inarchaudises. 

Arlicle 2 
L'cxonoration etahlie par l'article premier est 

accordee, pour un ou plusieurB HĆjours repri'S(4ilaiit unc 
duive Idi a le (l(M|uat.n!-viugl-ilix jours passrs ('ansco lor- 
ritoire dane le dehii d*un au; ве dćlai eel oomptš, jour 
pour jour, a partir de la dale de la delivrance du carnet 
fiBoal visr a 1'artiole 3. 

Pour h; calcuJ de la dureo de i'exonera1ion, le join' 
est compte de mimiil a iniuuil, toute Iraclimi de join' 
oomptant poiu; im jour entier, Tout toia, le jour de 
BOrtie n'est pas compte lorsqiie le jour d'entrće el le 
jour de sortie sont вбрагбв јраг plus d'un |6ur internih 
diaire. 

Pour le oalou] des impuls d taxe8 affćrents a I" 
partie du sšjour d^paseanl lb dur6e de l'exonćratiQĐi 
[e traitejnenl аооотое ae sera pas moine favorable que 
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ouo примељено на возила регпстрована на терито- 
рији, у којој се порези u такса наплаћују. 

Члан 3 
Да би се користило ослобођељем предвиђеним 

у претходним члановима, возило треба да буде 
сиабдевеио међународном фнскалном кн.шкицом, са- 
MiiibeiiOM према обрасцу у Лнексу уз ову Коивен- 
цију и коју je издала надлежна власт терпторије за 
регпстровање или организам овлашћен ради тога 
од те власти. 

Кљшкнца се пма показатп ради визе погранич- 
ном царинском иадлештву при уласку и изласку са 
терпторпје заинтересоване Високе стране уговорнпце. 

Члап 4 
Кад једно возило, које je ушло на територију 

једне од Високих страна уговорница, снабдевено 
фискалном кљижпцом, ивиђе са те терпторпје, a да 
mije стављеиа виза o изласку, и да се неможеутвр- 
дити датум изласка, ова књижнца може се сматратп 
да je без вредности на реченој територији. 

Фискалпа кљижица важп годину дана од дана 
л.езина лздаваи.а. Лко возпло промеми власинка vam 
притежаоца, илп ако je у љој n3Me]ben број реги- 
стровања, потребне пзмене уиеће у шикжЈшу над- 
лежиа власт нли оргаиизам овлашћен од н>е. 

lipe истека rpajaiLa rope иазначеиог важеЈБа, 
ne може бити издата за исто возило нова кл.ижпда, 
сем случаја perncrpoBaiba на територији које друге 
Високе страис уговорнице. 

Микад се не издаје дупликат фискалне кљи- 
гипде. 

Члап G 
C погледом na мостарипу или друге сличие при- 

стојбе које се плаћају на лицу места, с возилима, 
поменутим у првом ставу ирвог члана, постуиаће 
се псто онако као n с вовилима регистровашга na 
'rej)HT()])iijii, na нојој се ова мостарипа п.чи ове ири- 
стојбе наплаћују. 

Члап 7 
Лко се појавп сиор измођу двеју или више Ви- 

соких страпа уговориица у иојмјсду тумачел.а или 
iipiiM<'ii.iiniui.a ове КонВенцијв, и ако овај спор ne 
11оже бити вепосредно расправљвв ивмеђу Страиа, 
спор може бити иодиесеи ради саветодавпог MIIMI- 
ЗЕ>ења Саветодавиој н техиичкој комиоији за саобраћај 
n транвит код Друш^ва народа. 

Члан 8 
Свака од Виооких отрана уговорнида иоже ив- 

јавити, у трвнутку потписивања, ратификације илн 
ирпступап.а да, својим иримањем ово Конвевцијв, 
ke прима ввкакбу обавеву што се тичв укупнооти 
n.iii muu«)!' де.ча својих Ko-noimja, протвктората ИЛИ 
ћрекоморокизЕ Tepirrbpnja илн твриторија отављених 
вод њено оуверевотво ила мандат; у овом олучају, 
ова Конввнција неће бити примљепа na TepiiT(>])iijc 
Поменуте  у  овој  Декларацвји. 

Свахв   од   Иигпких   iT|i;in;i   у^икммшца   Molui   lio 
Вакнадно вотифш^овати r<Mic]i;i ишм (•скрстару Друш- 
■IHII народа,да j<v вољна да примви>ује ову Конваа- 

celui applique aux vihicules immalricules dans le ler- 
ritoire ou les impd's et taxes sont proleve's. 

Article 3 
Pour beneficier de ГехопегаИоп visee aux articles 

pracedents, le veliicule doit etre muni d'un carnet fiscal 
international etabli d'apres le modele iigurant en an- 
пехе a la presente Convention et deliATe par l'autorite 
compttente du territoire d'immatriculation ou par un 
organisme habilite a cet effet par ladile autorite. 

Le carnet est presente pour visa aux bureaux de 
douane frontiere a l'entree et a la sortie du territoire 
de la Haute Partic contractante interessee. 

Artiele 4 
Lorsuu'un veliicule entre dans le territoire d'une 

des Hautes Parlies contractantes sous le couvert d'un 
carnet fiscal en sort sans que le visa de sortie ait ete 
appose et sans qu'on puisse etablir la date de sortie, 
ce carnet peut etre considere comme sans valeur dans 
ledit territoire. 

Article 5 
Le carnet fiscal est valable durant un an a partir 

de la date de sa delivrance. Si le veliicule cbange de 
proprićtaire ou de detenteur. ou si le numero d'im- 
matriculation en est cbange, les modifications neces- 
saires sont apportees au carnet par l'autorite compe- 
tente ou par l'organisme babilite par celle-ci. 

Avant l'e.Kpiration de la duree de validitć susin- 
diquee, il ne peut pas etre delivre, pour le mčme vć- 
iucule, un nouveau carnet, hormis le cas d'immatricu- 
lution dans le territoire d'une autre Haute Pariie 
contractante. II n'est jaraais fourni de duplicala d'un 
carnet fiscal. 

Article 6 
En inatiere de peages ou autres retribvitions ana- 

logues payables sur place, les vehicules vises au pre- 
mier alinea de l'article premier ne seront pas traiiis 
moins favorahlement que les veliicules immatricules 
dans le territoire oii ces peages ou rćtributions sont 
porvus. 

A Hi cl e 7 
Si un dil'fćrend surgit entre deux ou plusieurs 

Hautes Parlies contractantes au sujet de l'interpreta- 
tion ou de l'a])|)]ication des dispositions de la prćsente 
(lonvcnl ion et si ce diffcrend ne peut elie n'gle directe- 
ment entre les Parlies, le differend peut etre soumis 
pour avis consultatif a la Commission consultative et 
teclinique des Communications et du transit de la 
Societe des Nations. 

ArHcle 8 
Cliacimc des Hautes Parlies contractantes pcul 

declaiiT. a u moment de la signature, de la ratification 
du de l'adlićsion (pie, par son acc,ej)tal ion de la presente 
Convention, elle n'assume aucune obligation en ce 
qui conoemel'ensemble ou toute partie de aes colonies 
proteotorats et territoireB d'outre-meroudesterritoires 
placĆS ВОШ sa suvcrainelć ou sous mandat; dans ce cas, 
hi pit sculc Convention ne sera pas applicable aux ter- 
riloires mentionnćs dans ladite dćclaration. 

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra 
ulteriouremont   notil'ier  au   Secrćtaire  general  de la 
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цпју на укупност шш на сваки део територија, које 
су би,г е предметом изјаве предвпђене у претходном 
ставу. У овом случају, Конвенција ће се примењи- 
вати на све територије поменуте у нотификацији на 
шест месеци после пријема ове иотпфикације од 
стране Генералног секретара. 

Исто тако, свака од Високих страиа уговор- 
нпца моћи ће, после истека рока од две године, 
поменутог у члану 17, изјавити да жели да престане 
примена ове Конвенцнје на укупност или на сваки 
део ЈБезшшх колонија, протектората плп прекомор- 
ских територпја, или на терпторије стављене под 
њезино суверенство или мандат; у овом случају, 
Конвенција ће престатн да буде примењивана на 
територије које су биле предметом такве изјаве, на 
годпну дана после пријема ове декларације од стране 
Геиералног секретара. 

Генералнп секретар саопштиће свнма Члановима 
Друштва парода и Државама нечлаповнма, помену- 
тим у члану 10, декларацнје и нотификације прпм- 
љене према овом члану. 

Члан 9 
ТумачеЈ^е и резерве који се налазе у прикљу- 

ченом Протоколу усвојени су и имаће исту сиагу, 
важиост и трајање као и ова Конвенцпја. 

Члан 10 
Ова конвенција, чији су енглески и француски, 

текст  равноправни,  носиће  датум  дапашљсг  даиа. 
Она he моћи бити, до 30 септембра 1931, пот- 

гшсана у име сваког Члана Друштва народа и сваке 
Државе печлана, заступљеиих на Конферепцији која 
je пзрадила ову Конвенцију, илп којој je Савет Друш- 
тва парода у томе циљу упутио један примерак ове 
Копвеиције. 

Члан 11 
Ова he конвспција бити ратификоваиа. 
Инструменти ратификацпје Gulie депоноваип код 

Генералног секретара Друштва народа, који ће поти- 
фјоковати љихов пријем свима lIjiauoBiiMa Друштва 
варода, као в Државама нечлановима пЈЈедвиђвним 
у члану 10. 

Члаи 12 
Почевши од 1 октобра lO.'il Molili i.e upuca- 

li mu овој Конвенцији сваки Члан Друштва народа 
н свака Држава нечлаи продвнђеиа у члану 10. 

Ииструмептп приступаља 6iilie достављеии Ге- 
исралиом секретару Друттва парода, који lio љпхов 
ii})iijeM иотификовати еипма ЧланОВИМв Друштва 
парода и свима Државама ночлановима помемутим 
у наведеиом члану. 

Члаи 13 
Свака Висока страиа уговораица може условити 

важиост својнх ратпфпкација или свога ириступаи.а, 
pai'iu(iiiivaniijaMa luni приступањима јвДВОГ ИЛИ BUIIIO 
Чланова Друштва народа идв Држава иечлашша, 
којо оапачи у ипотрументу ратпфпкадпјо или при- 
i'i'viiii.u.a. 

Члан 14 
Ова he Конвенција ступити на снагу шест мв- 

оеци вооле пријема од страив Генералног секретара 
Друштва иарода ратификација плп приступаља 
\||\|1ених у име пет Чланова Друштиа иарода или 

Societe des Nations qu'e]le entend rendre la presenle 
Convenion applicalle a Tensemble ou a tonte partie 
des territoires ayant iait Го1)је1 de la declaration prevu 
a l'alinea prćcedent. Dans ce cas, la Convention s'ap- 
pliquera a tous les territoires vises dans la notilication 
six mois apres reception de cette notification par le 
Secretaire   gćniral. 

De merr.e, chacune des Hautes Pariies contractan- 
tes pourra, i tout moment, apres Гехр1га11оп du dćl a 
de deux ans mentionne dans l'article 17, declarer qu'e]le 
entend voir cesser l'application de lapresente Conven- 
tion a l'ensemble ou a toute partie de ses colonies, 
protektorats et territoires d'outre-mer, ou des territoires 
places sous sa suverainete ou sous mandat, dans ce cas, 
la Convention cessera d'etre aplicable aux territoires 
faisant l'objet d'une telle declaration un an apres 
reception de cette declaration par le Secretaire general. 

Le Secretaire general communiquera a tous les 
Membres de la Societe des Nations et aux Etats non 
membres vises г l'article 10 les declarations et noli- 
lications  re(;ues   en   verlu   du   present   article. 

Article 8 
Les interpretations et reserves figurant au Proto- 

cole Аппехе ci-joint sont adoptees et auront meme 
force,  valeur et diiiće que   la   presente   Convention. 

Article 10 
La presente Convention, dont les textes francais 

et anglais font egalement foi, porlera la date de ce jour. 
Kile pourra, jusiju'au 30 septembre 1931, etre 

signee au nom de tout Membre de la Societe des Na- 
tions et de tout Etat non membre represente u Ja Con- 
ference qui a etabli cette Convention ou a qui le Conseil 
de la Societć des Nations aura, & cet effet, oommumque 
un oxein])laire de la presente Convention. 

Article 11 
La presente Convention sera ratifiee. 
Les instrumente de ratification scront dćposes 

aupres du ScrrMaire grnrral de la Sooiele des Nations, 
qui en notifiera la reception ; tous les Mcml ics de la 
SocicHe des Nations, ainsi qu'aux Etats non membreS 
\is(s   a l'article 10. 

Article 12 
A partir du ler octobre 1931, il pourra etre adhćrć 

;'i la piTscnto Convention au nom de tout Membre de I'' 
Societe des Nations ou de tout Etat non membre visć 
a l'article 10. 

Les inslrumouls d'adlusion serout transmis aU 
Secrćtairc ^eiirial de la Sociele des Nations, (цп en 
notifiera la reception a tous les Membres de la Sncićtć 
et aux Etats non membres vis^s audit article. 

Article 13 
Cliaque Haute Partie contractante peul sulmnlon- 

ner l'effel de ses ratitications ou de son adhćeion aux 
ratifications ou adlićsions d'un ou plusieurs Membres 
ile la Societe des Nations ou Etats non membres dćsignćfl 
par elle dans l'instrument de ratification ou adhrsimi. 

Article 14. 
La presente Convention  entrera en   ngueur si4 

mois a|)r('S la ivcepl ion par le Sccfrlairc general de 1» 
Societe des Nations de ratifications ou adhćsions doU? 
nees au nom de cinq Membres de la Societe des Nations 
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Држа.ва нечланова. Ратпфикације или прпступања 
чпје je дејство везано за услове предвиђене у прет- 
ходном члану неће се рачунати у овај број дотле, 
док ови услови не буду испуњени. 

Члан 15 
Ратификације или приступања која дођу после 

ступања на снагу ове Конвенције ступиће у дејство 
после шест месеци, било после датума њихова при- 
јема од страие Генералног секретара Друштва на- 
рода, било после датума, кад услови предвиђени у 
члану 13 буду пспуљени. 

Члап 16 
Иошто ова Конвенција буде на снази две годино, 

љезина ревизија можс бити захтевана у свако доба 
у име иајмаље три Високе страие уговориице. 

Захтев предвиђен у горњем ставу биће упућен 
Геиералиом секрстару Друштва народа, који he га 
иотифнковати осталим Впсоким странама уговорни- 
цама и o љему обавестити Савет Друштва народа. 

Члан 17 
lio истеку рока од две годпне, почевши од дана 

ступап.а na снагу ове Коивенције, ona ће моћи бити 
отказана од ма које Високе страие уговорииде. 

Отказ he бити учии.си у облику писане потифи- 
кацијо упућеве Геиералпом секретару Друштва 
народа, који he o томе обавестити све Чланове 
Друштва парода и Држо.вс нечланове помеиуте у 
члану 10. 

Отказ he ступити у дејство на годииу дана од 
датума ког je примлЈен од стране Геиералног секре- 
тара u nulK' аримењен самоупогледу опог Члана Дру- 
штва парода илп Државе иочлаиа, у чијс јо име 
тај отнав Јчвњеа. 

AKO, услед јод11ов])емених или сукцесивпих от- 
каза, број 11лаиова Друштва и Држава печлаиова, 
иозапи.х овом Копвеицијом, буде сведеи на маше од 
пет, K(>iiit('im,iija iie престати да буде на сиази. 

У потв])ду чега су ИуиомоЈптци доло иомеиути 
иотпиоали оиу Конвенцију. 

Рбђено у Жевеви, тридесетог марта хиљаду 
девет стотина тридвовт и])1)(; гоЈџше, у једном једином 
[фимерку, који he остати депоиоваи у архиви Се- 
iq)(>T;i]iiijiiTa Друштва марода и чије he копије, иро- 
iiuriKi овврене, бити достављене свима члбноввма 
Друштва иарода п Држашша почлаиовима иомепутим 
у чглаву 10. 

БЕЛГИЈА; .1. de RUELLE. Под ревврвом доцнијвг 
iipmrviiiin.a na ho.ioimjc п терито])ИЈв под мапдатом. 

HK'IIIKA ПРИТЛНИЈЛ И СЕВЕРНА ИРСКЛ: 
као и citiiKii ДвО БрИГОНОКОГ царства који mije иосс- 
бап  Члап Друштва народа. 

Пзјавл.ујом да се мој лотиис нс одиоси na коло- 
iinjc, аротеКторате, првкоморок^ територијо или 
T('])iri(i))iije под суигЈичитвом или мапдатом. 

R. C. Fnuikliii 

ou Etats non membres. Les ratifications ou adhesions 
dont l'effet est soumisauxconditionsprevues аГаг11с1е 
precedent ne seront pas comptes dans ce nombre 
josqu'a ce que ces conditions soient remplies. 

Article 15 
Les ratifications ou adhesions qui interviendront 

apres Tentree en viqiieur de la Convention produiront 
leurs effets six mois, soit apres la date de leur reception 
par le Secretaire general de la Societe des Nations, 
soit apres la date a iaquelle les conditions visees a 
l'article 13 se trouvent remplies. 

Article 16 
Apres que la presente Convention aura ete en 

vigueur pendant deux ans, la revision pourra etre de- 
mandee a toute epoque par trois au moins des Hautes 
Parties contractantes. 

La demande visee a Talinea precedent ^ serait 
adressee au Secretaire general de ia Societe des Nations 
qui la notifierait aux autres Hautes Parlies contractan- 
tes et en informerait le Conseil de la Societe des Nations. 

Article 17 
Apres Гехр1га11оп d'un delai de deux ans a partir 

de la date d'entree en vigueur de la presente Conven- 
tion^ celle-ci pourra etre denoncee par l'une quelconque 
des Hautes Parties contractantes. 

La denonciation sera faite sous forme de notifi- 
calion ecrile adressee au Secretaire general de la So- 
ciete des Nations qui en informera tous les Membres 
de la Societe des Nations et les Etats non membres 
vises a 1'arlicle 10. 

La denonciation produira ses effets un an apres 
la date a laquelle elle ete геуие par le Secretaire ge- 
neral et ne sera operante qu'au regard du Membre de 
la Societe ou de l'Etat non membre au nom duquel 
elle aura ete effectuee. 

Si, a la suite de denonciations simultanees ou 
successives, le nombre des Membres de la Societe et 
Etats non membres lies par les dispositions de la pre- 
sente Convention est reduit a un nombre inferieur a 
cinq, la Convention cessera d'etre en vigueur. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires susnomrr.čs 
ont signe la presente Convention. 

FAlT a Ganeve, le trente marš mil neuf cent 
(rente et un, en un seul exemplaire, qui restera depose 
dans les archives du Secretariat de la Societe des Na- 
tions, et dont des copies certifiees conformes seront 
drlivrees a tous les Membres de la Societe et aux Etats 
non membres mentionnćs a Tarlicle 10. 

BELGIQUE J. de Uuollo. Sous reserve d'adhesion 
nlterieure  pour les colonies et territoires sous mandat.* 

ORANDE-BRETAGNE  ET   1HLANDE  DU  NORD 
ainsi que toute  partie  de TEmpire  britannique 

non Membre separe de la Societe des Nations. 
I declare that my signature does not include any 

colonies,  proteetorates or overseas territories or ter- 
ritories under suzerainty or mandate.** 

11. C. Franklin 

* Translalion; Sulijnl tO sub.sequunl acces ion OD behall' 
of Ilir ooloniei and mamlaircl territories. 

** Trađuotion: J<' dćdare que ma signaturo ne s'appliqiie 
pas aux colonios, protectorats, territoires d'outre-mer ou te- 
iTiloires sous suverainete ou mandat. 
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ДАНСКА: 
СЛОБОДНА   ВАРОШ 

ИТАЛИЈА: 
ЛУКСЕМБУРГ: 
ХОЛАНДИЈА: 
ПОЉСКА: — 
ШВАЈЦАРСКА: 

ЧЕХОСЛОВАЧКА:— 

E. Simoni 
ДАНЦИГ:   ad lefe e .dum — 
D-r Itasinski 
C. de Constantin 
Ch. G. Verniaire 
F. Schonhdd.  M.  L.  Meijers 
D-r Uasinski 
Kolhnuind. Hausermann, 
Katzenberger 
пнж. Vadav Ronbik 

DANEMARK 
VIILE   LIBRE   DE 

ITALIE 
LUXEMBOURG 
PAVS-BAS 
POLOG.VE 
SUISSE 

— E. Simoni 
DANTZIG   ad  referendum   — 

Dr. Rasinski 
— C. de Constantin 
— Ch. G. Aermaire 
— F. Sclionfeld, M. L. Meijers 
— Dr. Rasinski 

Kothmund, Hausermann 
Ratzenbergei 

TCHECOSLOVAQUIE— Ing. Vaclav Roubik 

ПРИКЉУЧНИ ПРОТОКОЛ 

I — Уз Члан 2 

Углављено je да he и1вајдарска, потпупо остав- 
љајући другпм BiicoKiiM странама уговорипцама 
право да прпмељују према н.ој систем ове Конвеи- 
дпје, иоћи иаставити да примељује спстем ослобо- 
1)ен>а, који je сада на спази на њеној територији, 
за деведесет узастопних дапа, које се ослобођеље 
обпавља при сваком уласку. У случају, када би овај 
мерпод ослобођел.а био прекорачен, порез за то 
одређен Mohn he бити naiMahon саобразно швајцар- 
ском закоиодавству. 

AKO би се Швајцарска пашла побуђепа да уведе 
систем ове Коитмшпје, ona lic, разуме се, бпти дужна 
да иаила^ује порез ирема одрсдбама ове Коивенције. 

II — Уз Члап 3 

PROTOCOLE ANNEXE. 

I. Ad Article 2 

11 est entendu que la Suisse, lout en iaissant aux 
autres Hautes Parties contraclantes la faculle d'ap- 
|)li(Hier vis-a-vis le sysleme de la prćsente Convenlion, 
pourra contimier a appliquer le svsleme actuellenicnl 
en vigueur sur son lcrritoire d'une exemption pour 
quatre-vingt-dix jours consecutifs renouvelable a 
cliaque enlree. Au cas oii celte periode d'exoneration 
serait depassee, l'impot у afferent pourra etre preleve 
conl'ormement   a la legislation suisse. 

Si la Suisse etait amenee a introduire le вувШдо 
de la prćsente Convention, il serait bien entendu qu'elle 
serait tenue de prele ver l'impdt suivant les dispositions 
de cette Convention. 

II. Ad Article ;.! 

Високе   стране   уговорииде   задржавају   право Les   Hautes   Parties   contractanles   se   reservent 
да пронишу И(шун»аван»в формалности предвиђвншс le droit de preserire l'accomplisBement des formaliles 
у последл.ем ставу члапа •> y KOM другом пограппчиом prćvues au dernier aliura de Tarlidc .'i dans un hureau 
падлештвву, a ne у царииарииди. frouliri'e autre que le bureau de douane. 

AHBKC УЗ КОИВЕНЦИЈУ ANNEXE A LA CONVENTION 

o фискадном режиму страппх аутомобилских возила sur le regimo listal dc^ v(51uculos automoiiilcs etrango!« 

МОДЕЛ МИЂУНАРОД11Е ФИСКАЛИЕ КЊШК11ЦЕ 

Ова кл.пжпда штампааа je на олужбеном јозику 
или na служГхчт.м јеашцша оемљо, која je пздаје. 
Корпде. отворепо плаве бојо, noculio прелод, ua сва- 
ком јевиху Високих ограна утоворница, овиз речи: 
, Mcliviiapojuia фиска.ша ки.ижиЈ^^".    - 

Овнаке оаоане руком, упесепе у ову кн>ижш^ 
пмају да буду iicimcauc латпиидом ii.ni куроввом 
IUI:IIIUUUAI енгдеоки.  • 

Ова кл.ижида п.ма W (T]iaiia оболежеиих бро- 
јовпма. 

<|)()1)мат ј»' ii.ciiim liuo што je у ириложвНОМ обрас- 
ду (OKO   135 мм х 21K м.м). 

(Корпце) (Корпдо) 
(Име земљо) (Име ие.мље) 

МВЋУНАРОДНА ФИСКАЛНА КЊИЖИЦЛ 
Бр  

Ме^уиародиа /Кешчн-ка КонвенциЈ* 

од 30 марта 1931 
(lll)Ba CTpaua) 
(Име вемље) 
Међународм фискална кљижпца 

Бр  

MODĆLE DE CARNET FISCAL INTERNATIONAL 

Ce carnet est lihcllc dana la langue ou les ilanguee 
offioielles du pays (цп le delivre. La oouverture, de 
oouleur bleu clair. portera braduotion, dane оћасшае 
des langues des llauics Parties ocntcaotantee, de ces 
tno's; „Carnol  iisral iutcruatioiial". 

Les imliiM ions  mam;scii i cs  portćea sur oe rurucl 
doiveot au moins etre ćorites en oaraot^res latins ou eo 
oucuve, dite anglaiee. 

O ('arncl   cmilii'iil   'iS  pa^es  nimH'i'oli'OB. 
Le   format   rsl   ri'lui   du   modele  ci-joiut  (environ 

1;;Г) mm   X  21S mm.) 
(Couverture) 
Nom du раув) 

CARNET FISCAL INTERNATIONAL 
№  

Convention inlerualionale de Ucneve 

du 30 marš 1931, 
(Pagc  1.) 
(Nom du раув) 

Carnet fiscal inlernalioiial 
№  
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Међународна Жеиевска Конвенција од 30 марта1931. 

Ова je књнжнца издата у циљу ослобођеља од 
пореза или такса за саобраћање шш држаље прп- 
внатог аутодмбилским возиотпма за једно или више 
бављења, за време од укупно деведесет дана прове- 
деипх у свакој од земаља на које се прпмењује ре- 
чеиа Конвенцпја. Ова књижица важи годину адна 
рачунајући од дана ЈБезиног издавања. 

Ова je фискална кљижица издана  
који станује у  

ва аутомобилско возило, чнјп je оппс овај: 

Врста возила       (1) 
Марка шаси    (2) 

Број шаспа     (^) 

Број мотора    ft) 
Бој регистроваља који се налази на таблама 

земље која издаје кљнжпцу (5) 

Место и датум издаља '.   (6) 
Жиг власти 

- Мме и презпме претежаоца или власнпка 
-- Варош, улица, број 
— Потппс власти luni организма овлашћепог 

од ibe 
—- Виза власти 

(Друга страна) 

Ова кљижпца важи за све земљс ииже озпачене 
за годину дана, рачунајуки од дана њввиног издава- 
л.а. ИЈЈсистска овот времена ne можв бити издат, за 
исто вовило, Hu no« цертифиват, пи дупликат. 

ЛИСТА ЗЕМАЉЛ 
(Tpeha страиа) 

111'ОМЕНЛ ВЛАСНИКА ИЛИ ПРИТЕН{ЛОЦА 
г (i) 

Koju стапујо у        (-) 
умисаи je као влаоник илн оритежалац вовипа ва 
Roje je издата ова Јл.ткпца. 
ЈКиг влаотв      V  ( ' 
 (4) 

(Иоиавља се још три иута.) 
(1) Пме  ii  проинме иовог власника или прнте- 

Жаода. 
(2) Варош, улица, број. 
(.'!) Мссто n датум. 
(4) IloTimc влаоти ii'ii органивма од љо   овла- 

luln'lior. 

(Четнрта ст])ана) 

ПРОМЕНА БРОЈА  РЕГИСТРОВАЊА 
Вовило за којо je ивдата ona кљижица, добило 

le нов број региотровања   
Жиг влаоти У \ ' 
 Ц) 

(1) Мвото п датум 
(2) Потпио влаогм апи органЛвма од и>в овла- 

Шћеиог. 

Conveation Internationale de Geneve da 30 marš 1931. 

Le present carnet est deJivpć en vue de Гехетр'1оп 
des impots ou taxes de circulation ou de detention 
accordee аих veldcules automobiles poir un ou plusi- 
e irs seiours representant une duree totale de quatre- 
vingt-dix jours passćs dans chacun des pavs auxquels 
s'applique ladite Convenlion. Ce carnet n'est valable 
que pendant un an h compter de la date de sa d?livrance. 

Le present carnet fiscal a ćtćdcHvrćr     * 
demeurant a       ** 
pour le л6ћ1си1е automobile dont le signaleirent est 
le suivant: 

Озпге du AŠiicule      (i) 

Marque du chassis      (2) 

Nurr.6ro du chassis    , (3) 

Nurršro  du moteur  (4) 

Nun ćro d'immatricula:ion figi:rant sur les p]aques 

d u pays qui dćli^re le  carnet     (5) 

Lieu et date de deli^ rance:  le  (6) 

Cachetde:        *** 

Tautorlie:      **** 

(Page 2) 
Le present carnet est valable dans tous les pays, 

mentionnžs ci-dessous pendant un an a partir du jour 
de sa dćlivrance. Avant ]'expiration de ce delai, il 
ne peut eire delivie; pour le meme \ć'iicule, ni nouveau 
cerlificat ni  duplicata. 

LISTE   DES   PAYS 

(Page  3) 

CHAKOEMENT  DE PROPRIETAIRE OU DE 
DETENTEUR 

M (L) 
demeurant a     (2) 
est inscrit commc proprielairc ou dć'cnteiir du vć'iicule 
pour lofjuei  le  pićsent (carnet  a ete dćlivie. 
Cachet de:        (A)   le   (3) 
l'autorite:  (4) 
(1) Nom   et  proiioins   du   nouveau   prop.ićliare   ou 

dćle ileur. 
(2) Ville, me, uume o. 
(3) Lieu et  ('a'e. 
(4) Sigratuie de Tautorić ou de Го ganisme 1 abilitć 

par celle-fi. 

(Page  4) 

CHANGEMENT DU NUMERO D'IMMATRICULATION 
Lo \е.исч1е pour leqii(>l le piesent   carnet a §6 

de!i\ie a regu le aouveau nun ćm   d'immatriculation: 

Caclict do; (A)  , le   (1) 
ГтМогКб:      (2) 
(1) Lieu de dale. 
(2) SigiaLuic de 1'auto i'e ou de l'orga'iisme ba'ilite 

pB ■  ■ i'llc i i. 

* Nom cl prenoms du proprietaire ou delenteur. 
** Villo, rue, numero. 
*** Signaturo   do   l'auloiile ou de rorganisme hal)ilite 

par celle-ci. 
**** Visa do l'aul orite. 
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(Пета страна) 
ВИЗЛ УЛЛСКА И ИЗЛАСКА 

Име посећене земље   

fi 
o o 

Укуиан 
број дапа 

na обрачун 
од првог 
уласка 

Потпис   овлашћеног 
службеника или печат 

пласти 

Улазак Излазак 

Улазак        
Излазак       

(итд. до краја ове стране в тако редом na свпма нду- 
iuiM странама.) 

Пршм-тба: За обрачуп трајања ослобођења, дан 
се рачуна од поноћи до поноћи, a сваки део дана 
рачуна се у цео дан. Међутпм, дан уласка не рачупа 
се, ако су дан уласка н даи пзласка раздвојени са 
Biime од јодиог дана ивмеђу и.их. 

(Page   5) 
VISA  D'ENTREE  ЕТ DE  SORTIE 
       (Nom du pays visilć) 

O 

41)   ф 

11 ф 
rt 
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5 o 
"■^ ^ 

^■^ 

lS 

o-« 

T
ot

al
 d

es
 j

ou
rs

 
a 

de
co

m
pt

er
 d

e-
 

pu
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Signature de l'agent 
qualifie ou cachet du 

bureau 

Entrćo Sortie 

Entići  
Sortie    

dtt  
Voir suite, page №  

Note: Pour le calcul de la durća de rexon6ration, 
le jour est compte de mi;uiit a mimut, toute fractioa de 
jour comptant pour unjour entier. Toutefois, le jour de 
sortie n'est pas conmplć lorsc[ue le jour d'entrća et 
le jour de sortie sont sćparćs par plus d'nn jour inler- 
m6diaire. 

(Page 6 et suivantes) 
VISA  D'ENTREE  ET  DE SORTIE 
       (Nom du раув visilć). 

comme la pr6sćdente. 

DR. 

§2 
Овај закон ступа у живот, даиом обпародовања у   Службепим   новииама,   a   обавезиу    сплу    добија 

као што je то иредвиђено у члану 14 помепуте Коивенцијс. 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОИА 
Краљевиио Југославијо 

I Ion. бр. 15002 

Прилога: (II) јвданајвст. 

Предмет: Преддог   Закона  o  Споравуму 
Југословеиско-турском, којц се 
Однооа ва извоз опијумц, вакљу- 
'■cuoM u uoTUucauoM ју Апкарн 
14 априла 1932 године. 

Београд 27 авгуота 1932. годин? 

Господине Претовдничв, 

У  ii])iMi(iry  ВОД  ' i   част иам je доставити  Иам У ирнлогу  ПОД  '/s  '|)1<'т  иам je доотавити   Bali 
орппшалип   Ухав   11>еговог  Белнчаиства  Краља  од десет прлмерака III]>C полкшутог ("мојјазума ги обрав 
22 ввгуота тектће године, којвм <'м(> овлашћвни у ложењем, као иредлог Закона, с молГтм, дц mru 
смислу члаиа (i.'! Уста.ва КраљвВИВе Југославијо, да ВВВОЈШТв   ИВНвтИ   ма   рвшев рвД   Народну   chvii- 
можсмо поднеш Народном ПрвФотавништву оредлог штину. 
Закона <> Споравуиу Југооловвноко-Туроком, који Ијвволито аримити,   Гоооодвне  [Гретоедниче,  ■ 
06   ОДНООВ   ма   ИВВОВ   ОПИЈума,   :I;IKл.учгмом   и   iiOTiiu- 
оаном у Анкари 11 априла 1932 годивб. 

оиом   ujiiMiiKdM   yit('])(4i.i'   u   IIII.IIICM   оспбитОМ   ПОШТ0" 
Uilll.V. 

Миниотар иностоаних пос IOBO 
|>.    .Iclll'llll.    C.    ]). 

Миниотар трговино и индуотриј*« 
>lo\o|tllli.  г.   ]t. 
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МИ 
Л.1ККСАНДАР   1 

no милости Божјој и uo.Tbii народвгој 
Краљ Југославије 

Ha   предлог   Нашег  Мшшстра   иностраних   no- Предлог  закона  o  Сиоразуму  Турско-Југосло- 
слова и Нашег Министра трговпне и индустрије, a венском, који се односи на пзвоз оппјума, закљу- 
по саслуша1Бу Нашег Миппстарског Савета реншли чеиом и потписаном у Анкари, априла 1932 годнне. 
смо  и  решавамо: тт       ., „       .. 

Овлашћујс  се   Наш  Министар  иностраних  no- Hai11 МинистаР иностраних пословаи Наш Ми- 
■слова и  Наш Министар трговине и индустрије да «иотаР   тРгов»не   и  индуотрије  нека   ивврше   osaj 
могу на основу члана 63 Устава Краљевине Југо- ^ ка'3- 
славије  поднетв   Народиом Представшпптву  Fia  ре- 
шаваи.о: 

22 августа 1932 године 
])лед. 

Министар иностраних аослова, 
1». Јевтић, с р. 

Мнниотар трговине и ипдустрије, 

Мпхорнћ. с. р. 

АЛЕКСАНДАР, с. p 

0БРА8Л0ЖЕЊЕ 

Радн регулисања вввова опијума, у омиолу ме- 
ђународЕе КрнвеШЈије o бпијуму. ва^ључев je 14 
априла 1932 године ивмеђу иае и Турске један спо- 
разум, кбјим ое аредвиђа обравовање једног југо- 
оловенског u једног турског друштва }<оја he пма.ти 
исшиучиво ираво пзвоза непрврађвног опијума. Свако 
друштво ii.Maiu' оедиште na својој територији, a п.ихов 
вајбДНИЧКВ оргав :)а ородају оппјума ипостраиству 
биће „Централни Гтро ва отшјум" са седнштем у 
Иотамбулу. Тим Гшроом управАаће T])II админиотра- 
ropai од којих lio двојпцу делегирати туроко, a јед- 
пога југословепско друштио. (auiKii адмиппстратор 
име^е ваменика. Народна друштва иирадм^с Статут 
радв органивовања рада Цешфалног бироа. Трош- 
ково Ппроа ciioriilio и то: туроко друштво 74%, a 
name 26%. 

V ипмудп опијума од отранв Централног бироа 
учествоваћв гурско друштво са 77,5% a name ca 
22,5%. Ириходп добивени испорукама у оваком 
хромеоечју аоделкће ое овако: 74% туроком a 26% 
namcM друштву. Onu уделн могу се рсктификовати, 
ако се na крлју тромеовчних аериода аокаже да нв 

одговарају утврђвној подели. Централнц биро lie 
упапред утврђивати колпчипо, a пародпа друштва 6iiJie 
дужна да те количине прииреме на време и да на 
иахтев Гшроа извршују поруџбпие. Ако тражи.а 
оремаша ивнос ваједничког тромесечног удела вишак 
he се no иотом кључу репартпрати на оба друштва. 
AKO једпо од друштва ие буде у стап.у да одговори 
поруџГшпама, бШ1в одговарајућп део његовог удела 
npenecen на оно друго друштво. Штету проузроко- 
вану небрижљивотћу сносиће свако друштво. 

Односно опијума за пушеп.е, свако друштво за- 
држаћђ олободу. Ирерађепи опијумскп артикли могу 
(•(i иввовити само према закопским проиисима зе- 
маља увозипца. 

Свако поступап.е протпвно овом споразуму сма- 
тра се као крнјумчареп>е u свака страна уговорппца 
пма предуаети свс закопске u друге меро радп cnpe- 
чаиап.а   n   кажп.авања   таквог  крпјумчареп.а. 

Споравум отупа на снагу месец дана no рати- 
фикован.у; важиће гбдину дана са тромесечним роком 
отказа. Ако се ne откаже CMaTpatie се да je прећутио 
ородужев na неодређено време. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

Споравум; Југобло&евоко-Туроком, којн oe одноон na иввов опијума, вакљученом у Анкари,   14   аирпла 
1932 годино који гласи; 

§ I 
ОДобра&а oe n добија ваконоку онагу Споравум Југоолоавноко-Туроии, који се одиоси на  иввов omt- 

јума, ваиључен  у Алнари  14 апркда 1932 годинв, који у оригиналу и пре^оду nnaoai 
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СПОРАЗУМ   ЈУГ0СЛ0ВЕНСК0-ТУРСК11 

KOJU ce односв иа иввоа опијума 

ЈУГОСЛАВИЈА 
c  јодно  странђ;  u 

ТУРСКА 
с  другв  cT))aii(! 

Сматрајући да међумародиа реглемаптација опи- 
јумеког питања уоловљава погодно адсштирање про- 
изводље ii иввова оћијума в>ихових реслкччтпштх ае- 
маља, које су главпп лифераити опијуиа вамењвног 
ивради опнјумсвих орерађевина. 

CBOCIK' да би п.пхова тесна сарадња DO тој ма- 
Tcpnjii иогла олакшатн иа^ународну акцију против 
злоупотреба опојпих дрога, чувају!)!! у иото време 
легитпмне иитеросе њихових респектввннх земаља, 

Одлучило су да вакључе у том дпл.у ј^даи (1по- 
равум n именовалв oj као овоје пуномоћникв, и то; 

ЊЕГОВО ВЕЛЕЧ4НСТВ0 ЕСРАЉ ЈУГОСЛЛИПЈЕ 

Господина Милана Јовавовв^а, От&равника по- 
слова   Југослаиијс: 

AGCORD YOUGOSLAVE-TURQUE 

concernant rexportation fip l"opiuni 

LA YOUGOSLAVIE    - 

d'ime pari et 

LA TUROUIE 

cfautre pari. 

Cimsidćranl que ta r^glementation inlernationale 
de la (|ueslion de 1'opium impJic|iie ime adaptation 
convenahle de la prmlnction et de Гехрог1а11оп ropimn 
de lenrs pays respeclils, qiii sonl les principaiix four- 
nisseurs de Popitim desline a la tabrication des opiaces, 

Consoients (|iie lenr cooperalion etroite en cetle 
matiere est snsceplihle de faciliter 1'aclion inlernatio- 
nale centre les ai)us des stupefianls tout en sauvegar- 
dant les interets legitimes de leurs pays respectifs, 

Ont resolu de conclnre un Accord a cel effet et ont 
nonime pour leurs Plenipotentioircs, savoir: 

SA MAJESTE LE UOI DE VOIGOSLAVIK 

Monsieur .Milan Vovtoovitch, Chargć d'Affairefl 
a. i. i\o Vougoelavie, 

l^E PHESIDKNT l)K LA EtEPUBIiIQUE TIIHQUE 

Smi   Bsoellence Mustafa  Seiref Bey, Ministre de 
нвстра народне  оривреде,   Пооланика  БурДЈфоког     L'Eoonomie Nationale, Dćputć de Burdur, 

ПРБТСБДНИК ТУРСКВ РЕПУБЈГИКЕ 

Његову Бкселеш^ију Муотафа Шереф Ббја, Ми 

i.'iijii су oe, пошто гу једав другом &аоаштилм LeKjueis,  аргбв e'etre (•оштипјсцк'; leurs  pleins 
своја iij'ii()Moliii)a nahciia у дт'|])(>м u пјкиппнпм пи.тку,     pouvoirs trouves en honne et dne forme, ont convenu 
опоравумелв o олад^шм одредбама: fefl dispOsitione Hiiivantes: 

i      Организан ва вавов 

'Lian 1        Високе отране уговорнвце обавевују 
ce да отворе, овака ва спвојој респектпвној тврито 
рији, једно друштво, које he имати искључтгао право 
вввова  непрврађгаог опиума> 

Ова друштва вваће oe, у овом Спора&з^му, ре- 
опективно Туршсо друштво в Јзггословенско друштво, 
nm ааједнимкп Народна друштва. 

Члаи 2       Народба друштва бпће тако органи 
aiuiana, да   мшу   да   арИМв   CBB   ОПИуш   КОЈН   >    :if\i.iai 
rnijii  na раоположењу и да,  као вадлежна, обва 
бвДе  нспоруке  аредвиђене  овим  Спорквумом.   Рад 
пнич друштава биће потчижвн надаору падлежних 
аемаЈ.ских   ВЛаСТИ. 

'l.ian .'!        Свака iidimi.i.Ka непрерађеног опи 
ума ва иввов има ninii снабдевена иввоаниш церти- 
фикатом, који ln' нвдати надлежна надворна влаот. 

Царинохе власти, радп приотупања ђариноким 
фориалноотима, траншпе да ии oe поДВвое рвчени 
цертификат  ва   иввов. 

I —■ Organisme d'esportatioi) 

Ari. I.       Les llaiitrs Farties Contraotantes s'en- 
gagenl   a iri'cr, rliaciinr sur sun Iciril nire resperl ii'.  UB 
elalilissement   poSS&lanl   (в dmit  cvcliisil' (Гсхрог! a( ion 
de l'opium brut. 

Свв   rlalilissmciil   Seronf   apiielrs.   dans   [e   IHVSCMI 

aoeord, respetetivemenl (Etabliesainenl  ture <■!   Etab- 
lisscmciil    vniiKdslavc,    loit,    (Misemlilc I']!alilisscmeiils 
\'al iimau.v). 

Ari. 2. • • Les Btablissements aationaus  seronl 
urganises de manirn' a  | Miir arfpirrir l'opiuitl ilis|H)- 
nilili' dans Le  pavs ri   assurcr aveo oompdtenoe №■ 
tivraisons vjećes par te Ргбввп! acoord. Le fonotionne- 
meni de CBS elahlissemenls scia sdiimis a la snrvcillaiice. 
des antnrih's ootnpćtentes de t'Etat. 

\rl. 3.       Toul envoi d'ex|mi'lali(iii de Горипи brul 
devra 6tre muni d'un certifical d'exportation 6manant 
de raiiliuile rimi|ii'li'iili' de siirvrillance. 

Les  anluriles  (ImiaiiiiTes,   pour  pnicrder  апч   ГоГ- 
malites   dmianirrcs,    eiigeronl    ia    |irrscnl al inu   dudil 
oerl ifioal d'exportation. 

II r>ii|iii ва ородају 

Miaii  'i Народна друштва оачшћаваће ва 
једничхи органиааи,  којн he, у  њихово име и ва 
њиховрачун, Miiiiirni у гуђини сваку аонуду и оваку 
ародај-ј нвпрврађеног опиука. Сем нвричниз! одре 
Даба оупротнлх  овом Споравуму, Народна друштва 
нвпе Mulin вакључиватн никакву  продају непрера 

1 Bureau de vente 

Ari.   'i. Les elaiilisseaienls nalioiiauv COnStituO' 
roni  mi organitme oomn [ui fera ел leur nom ^ 
pour leur oompte toute offre el toute vente d'opiuoo 
brul a ćtranger. Sauf dispositions ехргвавеа contraire* 
dii   |iiesciil    BOOOrd,   les   rl aM issrmenl s   nalimian.v   ОЛ 
pourronl   traiter direoteraenl   auoone  rente d'opiuin 
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ђепог оииума, нитп пзхфшивати пошиљке опиума у 
туђину   без   пародбе   овог   заједипчког   органиу.ма. 

Овај иаједиички организам зваће се: „Централии 
Биро за oirav.M". 

Седиште Цвн^длвог бироа за оипу.м ouhe у 
Истачбулу. 

Члан 5 — Централшш бироом уирављаће ко- 
митет од два адлпитстратора делешрана од Турског 
друштва u једиог адмииистратора делегираног од 
Југословеиског друштва. Њему he стајатп на распо- 
ложен>у ради доброг иословања потребио техиичко 
особље. 

Свакп he од адмштстратора и.мати једиог заме- 
тша. Замеилци l><' и.мати власх (Статутом иазначсну 
адмштстраторима) само у случају отсутности ре- 
сиективног  адмииистратора. 

Члан 6   — Трошнови Централног бироа бпћс1 

утврђени ваједничквм споравумом и обезбеђени кре- 
дтп.ми отвореном дентралиом бпроу од оба Народпа 
друштва. 

Кредти be бти обезбеђан^ у тромесечиим траи- 
шама од НародноЈ д])уштава и то 8а 74% од Турског 
друштва ii ва 2<i% од 'Југословснског друштва. Од- 
говарајуће оуше бнћа деоововаш) код јвдве банне 
пзабрано зајсдипчким сцоразулшм пре аочетка тро- 
месечпог аериода којн  наилази. 

Члан  7 llpoimcii  Koju  iie одредити  органи- 
задију   И   пачнн   рада   ЦвНТрДЈШОГ   б1фОа   бићв   уџв- 
сеии у Статут Цшхралног &1рда који 6e ааједвичкшл 
шоравумои  изЈ^адтп   Народна   Д])уштва. 

(латут ЦентраЈ г бироа биће ре^иотрован сао- 
бравно ваконодавотву Турсјкв Републикв. 

11 I V.ir.m   иипума 

'l.ian 8 Сем пзричппх одредаба супротних 
овом Спораауму, у свакој испоруђи опиума, цавр- 
шеџој куицу no варедбн Централвог бароа, било од 
нруштва Турског, било од друштва Југословенског, 
Ц^нтрални биро биће сматрал да je ородао опиум 
оба   Народна цруштва. 

Иајкмиа друштва учествоваће у ионуди опиума 
ОД Централног бироа од цслокути' ип.тчтн1 тту.ма 
у   ораамери   77,5%   (нту.ма   за   'Гу])си()   ;i])yiUTH(i,   и 
22,5% за Јутословеноко друштво. Централнв биро 
аонудиће   на   ородају,   у  току   једаог  трбмеоечЈа, 
:Mjc,um'ii;y   i.d.m'imiv   ОДрвђвну   за   onaj   ПвриоД.   Он 
IH' CI- поотарати дв арода ррцпадајуће делов<а оваког 
ад Народних друштађв у току ipoiiecenja. 

Доходак добшкм! од снако испоруке опиума .vm 
ii.ciir било оД Туроког друштва било од Југооловен- 
бког дјјуттпа, биве рптртирам од Цвнтралног бироа^ 
беа закашњевд и бва вкаква одбитка, ивмвђу ona 
Народна друштва у размсрп 7/i"„ 'Гурсччом д])у|1П'ву, 
II 26% Југословеноком друшгву. Иоплата овга сума 
биће обевбеђена од Централног бироа иоорвдништвом 
банака које ke oe ивабратн и под погодбама које ве 
о^ одредити вајвдничним опоравумом. 

Иигокс i r|).'mr  \ iiiiin|iimui'  има1и' праиа  НВ   рвЛ 
тфпкацију i(i)Mi.ii\ удела нвпрврађвног опиума, ако 
na   крају громсссчмих  |1с])И()да omi удели ОТВарНО Hfl 
одговарају репартвцији докодака од ородајв утвр- 
Овне  у   OMOM   С.иораауму. 

bjrut ni el'fectuer d'envoi de l'opium a l'etranger sans 
l'ordre de cet organisme commun. 

Cet organisme commun sera nomme „Bureau 
Central de l'Opium". 

Le siege du Bureau central de l'opium sera a 
Istanbul. 

Ari. 5. — Le B. C. sera adminislre par un comite 
de deux administrateurs delegues par l'etablissement 
ture et d'un administrateur delegue par l'etablissement 
vougoslave. II aura a sa disposition le presonne tech- 
nique necessaire pour le bon fonctionnement. 

Cliacun des administrateurs aura un suppleant. 
Les suppleants n'auront les pouvoirs (conferes par le 
statut aux administrateurs) qu'en cas d'absence de 
l'administrateur respeclit'. 

Ari. 6. — Les depenses du B. C. seront fixees de 
commun aceord et assurees par les credits ouverts au 
B. C. par les deiix etablissements nationaux. 

Les credits seront assures en tranehes trimestrielles 
par les etablissement nationaux en raison de 74% par 
l'etablissment Ture et de 26% par l'etablissment 
Tougoslave. Les sommes correspondantes devront etre 
(leposees dans une banque a olioisir de commun aceord 
avant le commencement de la periode trimestrielle у 
alliTcnte. 

Ari. 7. — Les disposilions specifiant l'organisation 
et les modalites de fonctionnement du B. C. seront 
(letoriiimecs, dans le statut du B. G. a elaborer de com- 
mun aceord par les etablissement nationaux. 

Le statui du I!. C. seront enregislres conformćmcnt 
a la legislation de la Republique Turque. 

III — l.es qiiole5-parts ile L'opium. 

Art. 8. — Sauf disposilions expresses contraires du 
prćseni aceord, dans ohaque livraieon d'opium effectuee 
a l'acheteur sur oidre du B. C, soit par l'etablissment 
ture, soit par l'ćtabliseemenl yougoBlave> le B. C. sera 
censi« (l'avoir \rendu l'opium de deux etablissements 
uationaii\. 

Les ('■tablissemnils nationaux participeront dans 
ГоПге de i'opiuui par te П. C. de la quantite totale de 
l'opium en raison de 77,5% de l'opitam pour IV'lablisse- 
ment ture et 22,5% pour retablissoinoul yougoslave. 
Le B. C. pivsciilcia a la vente, dans le courant d'un 
trimestre, la quantite commune destinee a cette pe- 
riode. II sVUorrrra a ecouler les parls affćrentes a 
Dhaaue štaHiesemeat uational dans le courant du Iri- 
mi'slrc convcmi. 

Le iuoiliiil obtenu de toute livraison d'opium 
i'ailc soji par l'etablissement ture, soit par l'ćtablisse- 
inenl vougoslave sera i'eparli par le B. G. sans retard 
et sans aiicune retenuo, entre les deux etablissement 
nalioiiaux en raison de 74% a l'etablissement ture et 
đe 2G% de IVdab.lissement yougOslave. Le transferi 
de ces somines sera assure par le B. C par rintermedi- 
aiiv iles banqiies a cboisir et dans les conditions a 
dćterminer đe ооттив aceord. 

Les llanles l'ailies C.onlractantes auront droit 
a  la  reoiification des guotee-parte de l'opium brut 
ei-liaul, si a la l'in iles perioiles I rimesl rielles ces qouteB- 
paris ne eorrespondenl pas elfeclivement a la reparli- 
lion   des    proilnils   iles    \ (Mltes   fi\ee   dans   !<'   pivsent 
acoord. 
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Члан 9 — Народна друштва onhe дужна да 
Цептралном бироу даду сва обавештења која се 
односе на количпне и квалитете-тппове опиума којим 
располажу. 

Централни ииро унапред ћс утврдпти количине 
погодбе, да од њега буду продате у току сваког тро- 
месечја, u иазначпће Народннм друштвиЈма цифре 
које се односе на одговарајуће количпно опиума, 
које бн му оиа имала ставити на расположенЈв сваког 
тромесечја. 

Народна друштва дуж}1а су да имају у свом 
иритежању тромесечне уделе опиума овако утвр- 
ђене; које су дужне пспоручити на захтев Централног 
бироа. Она he бити дужиа да изврше на време и 
саобразно уговоршш погодбама сваку иоруџбину 
коју бп могла добнти од Централног бироа. 

AKO тражше за куповпну опнума премашују 
износ заједничког удела - - тромссечиог удела, ове 
ће бнти репартпране нзмеђу Народпих друштава 
саобразно претходиом члану. 

AKO једно од друштава нпјо у стаљу да одговори 
иоруџбпнама примљешга од Цонтралног бироа, од- 
говарајући део }1.еговог удела 6iilie пренесен - од 
Цснтралног бироа na друго друштво и ово lic у овом 
случају примити противредност допунског удола, 
којп je на овај  начпн исиоручило. 

AKO, услед небрижљпвости једпог од два Ha- 
родна друштва у испоруцп оппума ироистскпу ма 
какве штоте, one he битп став,љеие у врсме обрачупа 
)ra   пскључпвп   терет   речспог   Народног   друштва. 

Члан 10 - AKO овај Спорквум арестане у тре- 
иутку, када je одговарајуЈш удео једиог од двају 
друштава потпуио продат, док je удео оног другог про- 
дат делимпчно, luni јеостао иотиуиопепродат, ово je 
Иародно друштво обавезно да станп na расиоложеп.с 
другом друштву ()дговарају1>и дво ОВОГа пепродатог 
удела саобразио одредбама члана 8 овог Споразума. 

У иотврду ropn.e обавезе свака од Страна Уго- 
ворнпда обвезује со да да од дама отказа овог Спо- 
разума банковну гаранцију ва примљене пзиосо na 
оотвареним удслима друге Страпе уговоримцо као 
обозбс^еп.е за лпквпдацију трговап.а ii]i('Ma одред- 
бама овог Спорааума. 

Члап   II Центрадни биро С11роводи1>е nocao 
утврђси ааједппчкпм оиоразумом са обзмро.м да обез- 
бедп цоие којнма бп довољио били narpaljeiiu про* 
иввођачи обоју виооких Страна уговорница. 

Члан 12 Централнв биро моћи he аод ре- 
зервом одобреи.н [Јисоких прапп уг()в()])1тца зак.ч.у 
чити епоразум са одличпим оргавивмима других 
земаља ироизвођача опиума илп са органввацијама 
купцима опиума е ПОГДедОМ на рсгулисап.е попудо 
и тражп.е u ота^иливације цвна нвпрврађвног опиума. 
Радње којв бн ималв вамашај преко траја&а овог 
Споравума пе обавевују Виооке отранв уговорнице. 

Art. 9. —• Les etablissements nalionaux seront 
Lenus de i'ournir au B. C. tous les renseigneraents con- 
cernant la quantite et les qualites types d'opium doni 
ils disposent. 

Le B. C. fixera d'avance les quantites susceptibles- 
d'etre vendu par lui au cours de chaque trimestre et 
fera connaitre aux etablissmenls nationax les chiffres 
concernant les qiiantite8 d'opium correspondantes qu'Hs 
deA'ront mettre a sa disposition a tout moment. 

Les etablissements nationaiix devront avoir a 
leur possession les lots trimestriels d'opium ainsi fixes 
qu'il sont tenus de fournir sur ordre du B. C. Ils de- 
vront executer a temps et conformement aux conditions 
convenues toute commande d'opium ([u'ils pourront 
recevoir du B.  C. 

Si les demandes d'achat de Горшт depassent le 
montant du lot commun trimestriel, celles-ci seront 
reparties entre les etablissements nationaux conforme- 
ment a l'article precedent. 

Si l'un des deux etablissements nationaux n'est 
pas en mesure de repondre aux commandes passees 
par le B. C. la partie correspondante de son lot sera 
transferee par le B. C. a l'autre etablissement national 
et celiii-ci recevra dans ce cas sans aucune rctenue la 
contrevaleiir dn lot complementaire qiie l'aura ainsi 
t'ourni. 

Si, par suite de negliu;ence de l'un des deux etab- 
lissements nalionaiix dans la livraison de l'opium, re- 
sulte des dommages quelcon(iiios ceux-ei seront mis 
lors des decomptes a la cliarge exclnsive du-dit etablisse- 
ment national. 

Art. 10. — Si le present accord prend fin & un 

moment ou le lot appartenant a l'un des deux etablisse- 
ments nalionaux est entierement plaee alors que celm 
de l'autre n'est ćcoule qu'en partie ou demeure invendu 
dans sa totalite, cet etablissement national est tenu 
de meltre a la disposition de l'autre elablissomont la 
partie correspondante de son lot non vendu confor- 
mćment aux đispositiODB doFarl. 8 du prćsent accord. 

En confirnialion de IVngagoment ci-dessus clia- 
cune des parties contractanles resgage a donner, džs 
le jour de la denonciation du j)resenl accord, une ga- 
rantie bancaire pour les montanls touclićs sur les lols 
realises de l'autre partie contractante comme assurancc 
pour la licjuidation des inarrliandises selon les Btipula« 
tions du present accord. 

Art. 11. — Le B. C. suivra une politique a fixer de 
commun accord en vue d'aesurer les i>ri\ Buffieammenl 
remun-eratenrs pour les produoteurs dea deux HauteB 
Partie« C.onti'actantes. 

Art. 12. — Le 15. ('.. pourra sous reserve d'apprO- 
bation des IlauLcs l'aities Contractantes, oonolure 
d(\e ententes avec les organismes similaires des autres 
pays produoteurs de l'Opium ou avec des organisations 
des ailn'lcurs de ГорЈпт. en  vue de la reglemenlat ioii 
de l'offre et do la demande et do la etabilisation des 
|irix de Гортт biul.  Les aOteB qiii aui'onl   ime portće 
dopassani le durše de cet accord a'engagenl pas lee 
Hautes  rarlies Contractantes. 

IV -■- Опчум за пушоп.е 

Чдав  13 Народпа друштва задржавају сло- 
боду што  со тпче  л.ихова  оппума  ВВ   пупкчг.е.   Мо- 
1;ут1ш, ona ce обавезују да да врше ОВОЈв Продаје 

IV — Opium k fumer 

Ari.  13. — Les etablissonicnts nationaus gardent 
la liberh'' en 06 qui concerne leur opium a Fumer, Toutfl 
fois ils a'engagenl a ^xćouter ses ventes oonform&nenl 
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саобравно  законским одредоама  аемаља,   у који.ма. 
употреба  опнума  mije  забраљена. 

V — Опиумски артикли (прерађеии) 

Члан 14 — Високе стране уговорпице обавезују 
се да he нзвозити оппумске артикле (прерађовине) 
само према законскпм одредбама земаља увозница. 
Оне he предузети строл} мере ради контролиоања 
пзвоза ових артикала п ради спречаван.а н>ихова 
криумчареи.а. 

aux concUtions legales des pays ou l'usage de l'opium 
n'est pas prohibe. 

V — Opiaces 

Art. 14. — Les Hautes Parties Contractantes s'en 
gagent a n'exporter les opiaces que conformement 
aux conditions legales des pays importateurs. Elles 
prendront des mesures efl'icaces pour controler Гехрог- 
lation des opiaces et empecher la contrebande de ces 
articles. 

VI       Ошпте одредбе 

Члан 15 — Високе стране уговорнице сматраће 
свакп извоз nenpepaljciior опиума и оппумскпх ар- 
тикала супротан одредбама овог Споразума као кри- 
умчарељо. Високе страие уговорнице обавезују се 
да •уиосе у своја законодавства потребне измене у 
циљу да би моглс reinrni сличиа 11рекршеи>а. Високе 
стране yroBopiiiij;e узајамно ће подпосити пзвештајо 
o свима случајевима криумчареи.а непрерађеног omi- 
ума и опиумскпх артикала. 

One lic такође саошптавати једна другој твк- 
отове свих закона, правплпика. и одлука које' се 
0ДН0С6 на трговину са оппјумом и оппјумскнм арти- 
клвма. 

Млап 16 — BIICOKC странс уговорнт^е тесцо be 
сарађиватв на рвгулиоању пвтања o опијуму na 
МбђународВОМ тврвиу. One he се такође опораву- 
мети којм.м lie путем ићи што се тиче будуће произ- 
ппдп.с oimjv.Mii u фа.б])111чац11Је опиумских артикала. 

Члап 17 Спорови којн 00 ОДНОСб на ту.мачеп.а 
ii прпмепу овог Споравума rmln' раоправљенв арби- 
тражнцм иутсм. 

Члаи 18 — Onaj he (Inojiaav.M бити ратификован. 
CTyniiiie na  спагу na  мссед да.па   im  ии.мспи  пштру 
мепата ратифвкацнје. Оотаћс на онавв годину дана 
и биће ородужев арећутном обновои ceu aito га 
једна   од   Високих  отрана   уговорница  нв  откаже. 
У  овом слумају  Слтразу.м   he  преотати   iu>,  трм   мв- 
седЈ r.ic пзпештаја којпм се ii()Tii(|inh-yj(! отка.з ouor 
С.поразума. 

S' потврду чсга, су папрсд пмеповани  Пуноиоћ 
ппцп iniTimcain овај СпоравуЈј n на н»вга отавили 
овоје исчато. 

l'alicmi у /^нкари, четрнавотог априла хиљаду 
девет ототина тридеовт друге  годинв. 

(M.ll.) В1.Јовановић,о.р.   (М.П.)М. а1врвфВвј,с. р. 

VI — Uispodtions generales 

Art. 15. — Les Hautes Parties Contractantes 
considereront toute exportation de Горшт brut et des 
opiaces contraire aux stipulations du present accord 
comme contrebande. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent a introduire dans les legislationsles modifi- 
cations necessaires en vue de pouvoir poursuivre des 
infraclions pareilles. Les Hautes Parties Contractantes 
se connmiiniqueront des comptes-rendus sur tous les 
cas de contrebande de l'opium brut et des opiacćs. 

Elles se comnumifiueront egalement les textes des 
lois, reglementsetarretesde tout genre relatifs an trafic 
de Гopi nm   brut et des opiaces. 

Ari. 1G. ■— Les Hautes Parties Contractantes 
coopereront etroitement dans la rćglementation de la 
question de l'opium sur le terrain international. Elles 
s'entendront egalement sur une politique a suivre en 
co qui concerne la production fiilure de l'opium et la 
[abrioations des opiaces. 

Art. 17. — Les differends concernantrinterpretation 
et l'application du present accord seront regles par 
voie d'arbitrage. 

Ari. 18. — Le present accord sera ratilie. U sera inis 
en vigneur un mois apres l'ecliange des instruments 
Ло. ratificalion. II restera en vigneur pendant un an 
et sera prolonge цаг tacite reconduetion ii moins que 
L'ime des Hautes Parties Contractantes ne le denonce, 
Dans oe оав l'aooord prendra t'in trois mois aprće le 
prćavie aotifiant la dćnoaoiation de cet accord. 

En foi de quoi, les Plćnipotentiaires susmcntioniies 
ont signć le present Accord et у ont appose leur sceau. 

V»\i a Ankara, le quatorze avril mil neuf cent 
trente deux. 

(L. S.) 31. Yova.iiovitcli, m. p.   (L. S.) M, Ser«I Веу, m. |.. 

Овај Закон  отупа у  ншвот,  обнародован>вм  у Слун?бвним новинама, a обавевну оилу добија,   као 
mm je аредвиђено у ч.гапу 18 поменутог Спорввума. 
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KFA, bEBH HA ЈУГОСЛАВПЈ A 
MuiniCTćipcTBO иностраних дела. 

Пов. бр.  1()915 

.1 вданајест прилога 

ПдоШеТ : Нредлог закона o Копвснцпјп o регулп- 
саљу трговачких потражпваља путем ком- 
пеизацпја, ;закљученој u потшгсапој у 
Г)0ограду 7 јула 1932 годпне шзмеђу 
КралЈевпие Југославнје и Бвлгијско-Лук- 
сенбуршке   Иривредне   унпје. 

Неоград 5 окт.   1932  годиио 

.Молпм сматратп овај предмет као зснтан 

Господинс Црстседниче. 

У нрилогу под 1) част шш je доставнти Вам 
ортчшалип Указ Његовог Велпчанства Краља од 
20 септембра 1932 шдвне, којпм смо овлашћенн 
у смиолу члаиа 63 Устава Краљевине Југославије 
да. можемо иоднети na рошељо Народном Престав- 
пшптву Нредлог закопа o КовЈвевццји o регулп 
(•au>y трговачких потраживаи.а аутвм компеввације, 
:tai>vi>y4eii()j n nuTiiiicaiioj у БеоЈфаду 7 јула 1932 
годиие, ивмвђу Краљевине Југославвје и Белгијско- 
Луксеибуршко   привредпе  уппје. 

W iii)iMory иод 2) част иам je доставити Ва.м 
десет прп.мерака 111)едло1,а закона оа образложе- 
љем o rope по.менутој Конвепцпји, с молбом да 
исти изволите изнетп na решењв пред l[a])o;uiy 
chvmmiiiiv. 

Изволите ii]>ii.\imii, Гооподин« ^ретоедниче, u 
овсш приликом ^верење иашег особитог поштсшања- 

.'iacTViia 
.Мттстј)а. iiiiocT])aiiii.\  аоелова 
Мпииста])   бев   поЈггфеља, 
Д-ј» A.idojtT  IVpa.veji.  с.  p. 

Mil 

ХЛКК.САНДАР  I 

no МИЛОСТИ  БОЖЈОЈ   и  jKi.i.n  11а|и1,џ|(|ј 
li'pa.'i. Југославије 

Митктар T))roBiiii(' n  ипл.м Tjuije, 
Мокорић, o. p. 

lla ujitvi.ior Папкм' Miimicipa. traoorpaffilS no- 
ОЛГОВа u llamer MmiiicTi>a. трговтш« м mi.ivcTimji', 
a no саслушал.у НаШвТ Мтпк та.рског савета рстп.т 
смо u решајвамо! 

ОвлатКујс   08   Ham   .\lmim"iir|i   imoci|i;iiiM\    im 
слова и Иат Минисгар грговине и индуотрије да 
Miiiv   на   оснону   члаиа   63   N'cTa.ua   Kjia.i.rmmc   Југо 
олавије,  аоднети   Народном Првставшшшву  ве  pa 
шанаи.с: 

Ирсдлог   закоиа    0   ЕјОНВвНЦИЈИ    0   Јкч-улисаи.у 
трпжачких    iH)T|Kr,i;iiita.ii.a    цутбМ    КОШХвНвДЦИЈА,   Bft" 
кљученој н iioTiinraiioj у Веограду, 7 јуда 193? 
годппе, i!3Meliy Кра.мчтнс .Ivi-ociaimje и БвЛГИЈОКО- 

. lyi;ceii6yi)iiiKi'   ГфШфвДНО    viinji'. 

Ham    МинИОТар    пиогтрамих    послоиа    n     liani 
.VliiimcTaii   Tjiroumic   и   ццдустрије   &вка   паири taj 
\'каа. 

4ЛБКСАВДАР,   c.   p. 
20   ceinv.Mopa   1032   ГОДИНб 

у   llmiiKoj   Наи.п 

Миниотар  иноотравих  nor.iona. 
I>. JeiiTiili. (. ]). 

Мппштар   Tpionnne   n    ИВДустрИЈе, 
Blozopidii C p.      / 

0БРА8Л0ЖВЊЕ 
Гадп одакшања робног аромвта   nama je   др     а.вни. Слична конвенција вакључена je, иа даи ' 

жа.иа досада  зак.кучпча   пгпо.тко OnopaSVUa 0  КЛИ-      јупа   <ni('    Г0ДШ1О.    "    ОВ   БвПГИЈОКО-ЛуКОвмбурШКОМ 
Beli n овако*    Привредном   унијом,   и   овв   Коввенција   садржи рингу  оа ДЈ)у1Ч1м    Д])жавама,   којп су 
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углавном све оне одредое које су уиесене у pannje 
епоразумо те врсте, као на пр. стварањс збирног 
рачуна код иаше и код болгијско Народне Gaiu^e, 
утврЈјивап.е односа дииара прома белш и т. сл. 
Нарочпто ваља напоменути, да je чланом VI овс 
конвенцијо предвиђено, да ho белгпјско-луксемПур- 
шки Отсек sa компепзацију од сума, које су му 
ртавлЈОИо   на   раоппложеи.о.    употробити   38%    за 

амортизовање потражпвања насталих од дана сту- 
naiba на снагу ове конвенцпје, a 67% за аморти- 
зоваљс потражмвања којлма je раиије доспео рок. 

Коивепцпја ступа на снагу десет дана после 
шмене ратпфикација. Закључена je на три месеца 
са једномесечшш роком отказа. Ако се не откаже. 
љеио се трајањс прећутно продужује стим, да се 
у свако доба може отказатп на месец даиа унапред. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

кОнвенцнји o per>viiican.y   т))говач1<11х   потЈмг/Кивања путом компеизадпја између Краљевине Југославије 
Белгијско-Лукеембуршке   Гђишредне   унпје,   закључепој и потппеаној   у   Боограду 7 јула 1932године, 

iO]ii гласи: 

§ 1. 
Одобрава се  и добије  закоиску снагу  Конвенција o   регулпсаљу   трговачких   потраживап.а   путем 

Јомпопзадија између Краљовннс Југославије   и   Белгнјско-Луксембуршке   Привредие  уније,    закључена 
noTimcana у Београду  7  јула  10.32  годпне,  која у  орнгииалу  п  проводу  гласи: 

(онвешџвја «» рег.улисанл  тргоппчкнх jioTpaiKimaii.a    Conveiition pour lc regleincnt par voic de compensatiou 
I.VTCM  компсизација  измо^у Е^раљевђне Југославије    dcs crćanccs commcrciales cntre le Коуашпс de Yoiigo- 

ii   Беатијско-Луксепбуршве Jljumjie^ne Уппје slavie et L'uiiion 6conomiqiie Belgo-Liueiubourgeoise 

Ихччшо   ВсПИЧвПСТВо   Кјкјл.   Лугосланпје 
ii 

Пмтово  Вслнчанстпо   IVpa.i.  ВоШШ|анаца 

im.li'liii, како у своје ime тако и у пме Пзеппг Кра- 
.i.eucKor Височаиства Велике BOJBOTKIIII,I> Луксвм- 
буршкв, ae ооноћу споразума који постоје, у жвљи 
да регулишу, путем компвнвација, пот^раживаша 
која проиотичу ii3 робцог промета ивмећу Краље- 
eipe .hiiiriaitiijc и Екоаомоке Vimje Белгцјисо- 
Туковмбуршкв, рвшили су да. у том цш.у вакључе 
inimiMiunjv  и напменовади су као своје оуномоћ- 
кине 

Његовм Величанство Краљ Јузгосдавојс: 

Господина Вогољуба .It-imilia. Свога Миниотра ино- 
OT])aiiii.\   пиглова; 

Sa 31 a jeste le Jtoi de Yousoslavie 

et 

Sa 3Iajest6 le lloi des Belges 

agissant lani en Son nom, qu'au nom de Son Altesse 
Royaie la Grande Duchesse de Liixembourg, en vertu 
d'accords existants, 
(lesireux de regler, par voie de compensation, les cre- 
ances resultant des echanges de marchandises entre 
l(! Воуашпо de Yougos]avie el l'Union Economiqiie 
Bplgo-Liixeml)Oiirgcoise, ont resolu de conclure a cel 
effet ime Convention el on designe ponr Leurs Pleni- 
polenliaires: 

Sa Majest«? le Boi de Tongoslavie 

Moneieur Bogoljoub Jevtiteh, Son Ministre des 
AlTaires  l^lrangores; 

кБоголо Ввллчанство Краљ Волгијкнвдв: 

Господпма  гроЏ  Pb»pe ДВ  Himine. G&OM   пзиаирсд 
  Посланика и пунб^оћног Mtourorpa > Бвограду, 

СОЈИ cv г...  iiumro су ЈвДаИ другоме caoimiTii.'in ОВОЈа 
HM'iicKTiinna   iiyiio.\iol,rTna.   iiiihcna   у   доГфом   и   npo- 
[исном облику, оло«ипн у овим одрвдбама; 

Sa Majeste le Uoi des Belges 

.MonsiiMir le Comle de Jtomree de Viclienet, Son lCnvoye 
l-A-lraordinaire el Ministre Blenipotenliaire a Belgrade, 

lesijiiels, apres s'ćlre comnuinique leurs pleins pouvoirs 
respeotife, Iromćs en bonne el dne forme, sonl convenns 
des dispositions snivanles: 

'lian   I 

il.ial.aii.a која ароивлавв искључиво ив робног 
(ромета кшвђу Краљввинв Ј^гоолавлјв и  Beairaj- 
Око-Луксвмбуршке Приврвдне унијв ђшишв ое ау- 
тсм компбнвације:  ва   К^аљевину  ЈуиЈТЈлавиЈу код 
Вародне банкв  Краљввине Југоолавијв, a ва Ввл 
вијоко-ЛуксвЈЛуршку   Приврвдну   упију   код   бел 
tejcKe Народнв банке ROJB радн ва рачуа БвлгиЈоко 

[уковмбуршког отсвка ва шмшвнвацију.. на начии 
орвдвиђен  у олвдвћим члшовима. 

Arlicle 1 

Les paiemenls resultant exclusivemenl des ecbanges 
de marchaiKlises entre le Р^уаише do Yoiigoslavii' 
et l'Union lM'()noini(]ii(> Bclgo-liiivemhomgeoise seront 
i'llcrlm's moyennanl coinpcnsatioii, pour le Ноуапте 
de Y()iigoslavie anpres de la Banqii(' Nalionale du 
Royaume dfl VoUgfOBlavie et pOW ITnion Keonoiniqii(; 
licigd l.iiNcmlKiur^coisc aiiprrs de la iianque Nalio- 
nale do Bo|ij;iqiio agissant \)0\\v \(> coinpte de TOffice 
(h; Componsalion Bcl^o-i.iiNeinboiirgeoiso, de la fa^on 
iildiiliioc  dans  les  arlidcs  siiivanls. 



32 LTII REDOVNI SASTANAK — 15 OKTOBRA 1932. 

Члан  II 
Свако потражпваље no куповини југословенске 

робе, увезепе у Бслгпјско-Луксембуршку Ирпврсдиу 
уиију, има бнти регулпсано путем уплате куполно 
цеие у бедгама код белгпјско Народне банке, која 
се појављује у својству благајнпка Бвпгијско-Лук- 
сембуршког отсека за компензацију. Белгијска, На- 
родпа банка. радећи у пме Белгијско-Луксембурш- 
ког отсека за компензадију, одобраваће тако на- 
плаћене оуме у једном збпрном рачуну који не 
носи пнтерес, a који be ona отворити у својим KII.II- 
гама   Народној   банци   Краљевине   Југославије. 

G друге стране свако потра/К11ва11)0 no купо- 
iMimi белгпјске или лукссмбуршке робе, која je 
увезена у Југославију, има бити регулпсано путем 
уплате у динарима код југословевске Народне 
банкв   у   виовни  куповно  цено. 

Југословенска Народна банка одобраваће на- 
илаћене износе збирном рачуну који не носи инте- 
рес, a који Ko ona отворити у својим књпгама бел- 
гијској Народпој банци, која се појављује у свој- 
ству благајшша Бвлгијско-Луксембуршког отсека 
за компвнвацију. 

Article II 

Teute creance ponr aehat de marchandises yougo- 
slaves imporlees dans le territoire de rUnion Econo- 
mique Belgo-Lu.\'eml)Oiirgeoise devra бЏе reglee тоуеп- 
nant le versement en Belgas du pris d'achat aupres de 
la Baiujue Nationale de Belgique en sa qualite de cais- 
sier de l'Office de Compensation Belgo-Liixembour- 
geois. La Banqiie Nationale de Belgique agissant au 
nom de ГОШсе de Compensation Belgo-Luxemboui'- 
geois, portera les sommes ainsi encaissees au credit 
d'un compte global, ne portant pas d'interet, qu'elle 
ouvrira dans ses livres a la Banque Nationale du Ro- 
уаите de Л'о1^081ау1е. 

D'autre part, toute creance pour aebat de mar- 
chandises belges ou luNembourgeoises, importees en 
Tougoslavie, devra etre reglee moyennant le versement 
en Dinars du prix d'achat aupres de la Barique Natio- 
nale du Ноуаите de Yougoslavie. 

La Banque Nationale du Воуаите de Tougoslavie 
portera les sommes ainsi encaissees au credit d'un 
compte global, ne portant pas d'interet, qu'elle ouvrira 
dans ses livres k la Banque Nationale de Belgique, en 
tant que caissier de l'Office de Compensation Belgo- 
Ltucembourgeois. 

Члаи   ili 

Југословонска Народпа банка и белгијска lla- 
родиа банка која ]n\i\u за рачуп Пелгпјско-Лумс.м- 
буршког отсека ва К01ш1вн8ацију, обавештаваћо сс 
увајамно <> првмљеним уплатама 08 назпачеп.см 
датума ва сваку уплату, одобравајућв на тај на- 
4iui псшшту продавцу у омиолу оропиоа оадржавих 
у   ч.тиоипма   i   u   (>. 

Иоплата he ое вршвтч на бав^ ваконског моне- 
тарног ааритета, ваиие: I белга равна 1у89£7М 
динара, ii.iii  Km динара ]iaiiii<i  12,6(6663 белгв*. 

Потраншвања која глаое на другу монету сем 
белга n.iii динара, бића оретворена у ове девиве, 
у Југослаиији ста])а1М'м ПароДнв баике Крал.овиис 
Југоолавије, пб кзгрсу котараном под њаном кон- 
тролом на Ввоградској берви онога дана којн ирет- 
ходи n.iatiaii.v дуга. 

•lian   IV 

ПоВврИОЦИ   In'   СфВМаТИ   изиосе   који   им   upuua 
дају   ПО   1фОНОЛОШКОМ рвду  уплата   0   којима  јв рвЧ 
у члану 3 и, mro се тиче белгијокиз! нотраживања, 
оаобравно  условима  црвдвиђвндаи  v  члану 6,  a у 
границама paciio.iuvKuitocTii која иостоји  у  одиоСНИМ 
вбирнии i'aMviin.Ma. код југооловвнокв Народне банкв, 
за изиозиикс југословоиоке 1)обе, n КОД белгијокв 
Народнв бапкс пЈЈема обаветпч^пма Гхмгијоко- 
Лукоембуршког отоека ва компвнваиију. :,;1 иавоз- 
нике белгијоке нли лукоембуршкв робв. 

Article III 

La Banque Nationale du Royaume de Tougoslavie 
et la Banque Nationale de Belgique, agissant pOUl 
compte de l'Office de Compensation Belgo-Liuvembour- 
geois, eehangeront des avis reciproques des versement s 
re^'us avec indication de la date de chaque encaissement, 
autorisant de cette fai.'on le paiement au vendeur 
d'apres les dispositions contenues dans les atricles 4 et 0. 

Ce paiement sera effectue sur la base de la parite 
monetaire legale, a savoir: 1 Belga — 1,S9MM dinars, 
ou 100 Dinars — 12,66663 Belgas. 

Les crćances libellees en aiitre monnaie quo le 
Belga ou le Dinar seront converties en сен devises en 
"NOii^oslavie par les soins de la Banque Nationale du 
Иоуаите de Tougoslavie аих conrs cotes sous son 
controle a la Bourse de Belgrade le jour prćcćdent le 
paiement de la dot te. 

Article IV 
Les creanciers recevront les morttants leur revenanl 

d'apr6s   l'ordrc   chronologiiiue   des   versements,   dont 
guestion k l'artiole 3, et conformćment en oe qui con- 
oeme   les   (iranres   iiel^cs   аих   cumlit ions   prćvuos   « 
l'artiole 6 dans les limites des disponibilitls eiietant 
dans los comptos communs lespeotife aii|>n's do 'a 

Baiujno Nationale de Vougoslavie pour les exportateur8 
do marciiandises yuug08laves ot aupros do la Banque 
Nat ionale do Hol<;i(iuo suivanl los indical ions do Г< )lfiee 
do Compoiisat ion Hol^o-l,ii\omboiirn;oi)is pour les ех- 
portateurs de marohandisee brelges ou lu.voinbonr^i'oises. 

Члан V 
Ona   Коивоиција   ii])ii\ioii.mtalio   06   n   Ив   ПОТра- 

■»кпиам.а којв оу доолела алн још виоу плаћена у 
Т|и'н\тк\   n.oiior cTViian.a  na. спагу   n КОЈв  орОИОТИЧу 
ив трговачке равивне  нвмеђу   Југоола]вије  и   Вед- 
гијоко-Лукоембуршке Привредне   уније. 

Тим аоводом, Народна банка Краљевине Југо- 
олавије ивјављује, да je још оадо готова, да доде- 
љујв ona аотребна одобрења  ва  преноо na вбирни 

Article V 
La pi'osonio Conv'ention e'appligue 6galemen1 aus 

rroancos oclmos ot non eneoro pavoos au топимИ dfi 
Tontivo on vi^uour do colto ConviMition ot rosullaiil 
des ćobanges commeroiauz entre la Vougoelavie ''' 
ri'nion  Kconomi(|ue Uelgo LuKembourgoiJBe. 

A oe sujot la Banque Nationale du Воуаите 'l'' 
Vougoslavie so d^olare, dos a prtaent, disposće a aocos* 
(lor,   apros   la   pivsonl al imi   dos   doriimoiits   у   rolali^' 
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рачун белгијске Народне банке сума које би, пнема 
проппсима југословенског правилника o промету 
девизама и валутама, могле бити уплаћене на један 
„привнемено блокирани" рачун. 

toutes les autorisations necessaires pour le transfert 
au compte global da la Banque Nationale de Bel^ique 
des sommes qui, selon les dispositions du Reglement 
yougoslave sur le trafic des devises et monnaies etran- 
geres auraient pu etre versees sur un compte „provi- 
soirement bloque". 

Члан VI 

До амортизације потраншвања ca доспелим 
роковима, o којима je реч у члану 5, износи упла- 
ћени код белгијске Народне банке од стране увоз- 
ника југословенске робе на територију Белгијско- 
Луксембуршке Привредне уније, биће употребљени 
на овај начин: Белгијско-Луксембуршки отсек за 
компензацију употребиће од сума које су му став- 
љене на расположење 33% за амортизадију потра- 
живања насталих од дана ступања на снагу овог 
споразума, a 67% за амортизацију потраживања 
са доспелим роковима, o којима je реч у претходном 
члану, делећи их про рата тражбина занитересо- 
ваних   иоверилаца. 

У сваком случају поменути отсек себи резер- 
више право преиначења ове сразмере у корист 
раипјих поверилаца до исцрпљења расположивих 
cpcrcTaBajKoja ио би била потребна за регулисаи.е 
доцније пасталих потраживанЈа. 

Article VI 
Jusqu'a ramortissemfcnt des creances echues dont 

question a l'article 5, les montants verses a la Banque 
Nationale de Belgique par les importateurs de marchan- 
dises yougoslaves dans le territoire de rUnion Econo- 
mique Belgo-Luxembourgeoise seront employts comme 
suit: l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgois 
consacrera, des sommes mises a sa disposition, trente- 
trois pourcents a l'amortissement au mare le l'ranc des 
creances posterieures a la date de la mise en vigueur 
du present aceord, 8oixante-sept pourcents « l'amor- 
tissement au mare le franc des creances echues dont 
il est question k l'article precedent. 

II se reserve toutefois la faculte de modifier cette 
proportion en faveur des creanciers anciens a concur- 
rence des disponibilites qui ne seraient pas requises 
pour le reglement des creances nouvelles. 

Члан VII 
Ако ce у пословним односима између једне 

југословенске и белгијске или луксембуршке из- 
возпичке фирме укаже могућност компензације која 
би произлазила ив посла куповине и продаје, На- 
родна банка Краљевине Југославије и Белгијско- 
Лукссмбуршки отсек за компензацију одобриће та- 
кву компензацију, уколико je ona могућна, испи- 
тујући  сваки случај  понаособ. 

Article VII 
Si, dans les relations d'affaires entre une maison 

exportatrice de marehandises yougoslaves et une maison 
exportatrice de marehandises belges ou luxembour- 
geoises, se presentent la possibilite d'une compen- 
sation resultant d'une operation d'achat et de vente, 
la Banque Nationale du Ноуаише de Yougoslavie et 
l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois auto- 
riseront, autant que possible, cette compensation, en 
examinanl chaqiie cas separement. 

Члан VIII 
Велгијско-Луксембуршка Иривредна унија тру- 

ди110 ce да, у грапицама Mor^rhiioc™, noBeha број 
својпх куповипа у Југославији како би ce омогу- 
hiuio регулисаше путем компензације старих и 
иовпх  испорука робе у  Југославијп. 

Article VIII 
L'Union Economique Be]go-Luxembourgeoise s'et- 

forcera, dans la mesure du possible, d'augmenter ses 
achats en Yougoslavie dans le but de rendre possible 
le reglement, par voie de compensation, des anciennes 
et des nouvelles livraisons de marehandises en Yougo- 
slavie. 

Члан IX 
lio споразуму ивмеђу Народне банке Краље- 

ВИН6 Југославије и Белгијско-ЛуксембурпЈког от- 
сека за компеввацију, могу псто тако путем ком- 
поизације бити рогулисапо в обавезе петрговачке 
прнроде, ако су тв обаввао иаражоне у једној од 
ДВвЈу иациопалпих валута или ако су заилтересо- 
ване отранхе претворнле у бвлге ипи динаре оба- 
bese  ni)]);!?!«'!!** у  којој другој  мопсти. 

Члан  X 
AKO 88 времо важол>а ово конвенцијо буду на- 

ступило  промоно у  поглоду  законског монетариог 
ин])11тота како јо ои дефшшсаи у члаиу 3, 0В8 Кон 
Вввција иЈхмтаКо да важи од оиога дапа када су то 
Шшвне учил.оио. 

Article IX 

Аргбв entente entre la Banque Nationale du Roy- 
aume de Tougoslavie et l'Office de Compensation 
Belgo-Luxembourgeois peuvent Stre egalement regles, 
par voie de compensation, les engagements de nature 
autre que commerciale, si ces engagements sont libelles 
en une des deux monnaies nationales ou si les parties 
en eause ont converti en Belgas ou en Dinars les engage- 
ments libelles en une autre monnaie. 

Article X 
Si, pendant la duree de la preselite Convention 

un ehangement est apportć a la parite monotaire legale 
telle qu'elle est definie a l'article 3, cette Convention 
cessera d'etre en vigueur a partir du jour meme de 
rćtablissement de ce ehangement. 
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Члан XI 

Регулисање салда, које може да настане у 
корист збирног рачуна једне илп друге емисионе 
установе у тренутку кад престане да важи садашља 
Конвенцнја, бнће предмет једног накнадног специ- 
јалног споразума. 

Члан XII 

Свака влада, уколико je се буде тицало, пре- 
дузеће све мере које he сматрати за потребне, како 
би њени поданнци поштовали одредбе ове коп- 
венције. 

Члан XIII 

Ова конвенција ступиће на снагу десет дапа 
после измене ратификацпја. Конвенција важп за 
време од три месеца. Она може бити отказана на 
месец дана пре истека њеног рока. Конвенција 
he бити прећутно обнављана за период од три ме- 
сеца све док једна од сауговорнпца не буде изра- 
вила жељу o раскиду, уз наведени отказ. 

У потврду чега су респективпи пупомоЈшнцч 
потписали ову Конвенцпју и на њу ставили своје 
печате. 

Рађено у Београду, 7 дана месеца јула године 
Господње   хиљаду   девет   стотииа   тридесет   другс 

(М. П.) Б. Д. Јевтић, с. р.      (М. II.) Дс Ронро, с. р. 

Article XI. 
Le reglement du solde pouvant eKister au credit 

du compte global de l'un ou de 1'aulre Institut d'Emis- 
sion, au moment ou cessera d'etre en vigueur la presente 
Convention, fera l'objet d'une entente speciale ulte- 
rieure. 

Article XII 
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le con- 

cerne, les mesures qu'il jugera necessaires pour faire 
observer par ses ressortissants les dispositions de la 
presente Convention. 

Article XIII 
La presente Convention entrera en vigueur dix 

jours apres la date de 1'echange des ratifications. Sa 
duree sera de trois mois. EUe pourra etre denoncee un 
mois avant son echeance. Elle sera prorogee par tacite 
reconduction pour une nouvelle periode de trois mois 
aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contrac- 
tantes n'aura pas signifie son desir d'y mettre fin sous 
le preavis prečite. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont 
aigne la presente Convention et y ont appose leurs 
cachets. 

Fait a Belgrade, en double expćdition, le 7 jour 
du mois de juillet, de Гап de grace mil ncuf cent trente 
deux. 
Le Plenipotentiaire 

yougoslave, 
B. Jcvtić, m. p. 

Le Plenipotentiaire 
belge, 

de lloinr«5c, m. p. 

§2 
Овај   Закон  ступа  у  живот,   обнародовањем у Службеним новинама, a обавезну силу   добпја,   као 

што je то предвиђено у члану XIII поменуте Конвенције. 

Народној скупштини, 
Г,1'()ГРЛД. 

Чаот вам je у прилогу домАвити иредлог За- 
К(ша 0 заштити сеоскчх тргонаца, сеоских заиитлија 
и трговаца и занатлија са седшитем ван села, a ca 

8 августа 1932 године 
у Пеограду. 

претежито земљорадпичним муппгријц.ма тимо да ва 
овај  закоиски арвДЛОГ rpavKiiMo  мгтост. 

Подиоспоци вародна аоолаџици; 

д,,. Тодор ЛваарвшЉ.о.р., Влад. ШЕЈБМадЛ, о. р. Depo Грфћ, e. џ., №офо КЈ^^*1*'^'р^^ 
ЈЈваноић, о. р,   Ми.и... Ђ, ИиЈЛ, о. 6..   ВИшш Грубаиов*, о. р.    Врашо Љмвота, с. р.,   i"" 
ве^ал,...;.,(■„.,марјапаи.o.г>.Јш*Ј^>.; j'• ;;!i:;j

{r^:™:::::::.;.;-.K: %.S! 
Вадовнћ, с. p., Јово Ирипци". с. p. 
Hapali.  c. 
Maiioimli,  i 
№ 
M 
MII.IIIIIK«)   Г 

Mn.ian   llrTKoimli p.. 
moiml.. r.. p., lllahni) Алилови!., c. p., Мупифа л. иуи.иш op лм, 
ВШИћ, 0. p., ОгаШМ Т|.кул.а, 0. p-, PHOTO THIKM!.. C. ].. Mn.i. A.i. .IN.THI.. r 
ii.um   TIVKOHU!..   o.   p.,    Ото   Гаирп.м.пи!.,  ..   p.,     ТрИП.   llmiKoiml.,  c   p.,     U 

Хасаи   TopO' 
Цврво Xa;iii>i   Чохаџић, c  p.,  Ђулага  Дсриишнћ,   .■.   p 

Шаћнр 4лилошЉ, o. p,,   Мусп.фа A.  Мулааић. o. p.,   Хусеии КадаЉ, o. p. 
-. p., M. иетаовнћ} o. p 

II.UIII   II.   Радоп.иЈ!.  0.   P 
Иукаатп   (^iiatoimli. 0. p.. <'• B. raimli. 0. P Mn.iviHHOBuh, c. p., Недвмо Прааав, o. p., 
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Божа Ц. Јоличнћ, с. p., Млад«! Милошсвић, с. р., Јак. С. Томић, с. р., Мих. Р, Јевтић, с. р., 
Јонан Р. Мптровић, с. р., Алекса Ј. Обрадовић, с. р., МилоЈс М. Сокић, с. р., Јанко Рако, с. р., 
Владимир II. Ђорђовић, с. р., Живојин Јсре.мић, с. р., Салих Балић, с. р., прота Сергијс М. Уру- 
кало, с, р., М. Поповић. с. р., Милан Н. Живановић, с. р., Коста Алексић, с. р., Бранко Ј. Чор- 
бић, с. р., Boj. Куртовић, с. р., Мил. М. Пешић, с. р., Милорад Ђ. Милутиновић, с. р., Душан 
Пвапчевић, с. р., Др. Грба, с. р., Лован С. Довезснски, с. р., Ђура Маријан, с. р., Дим. Он. По- 

noKiili. с. p., Др. Вукићевић, с. р., Др. Анђелшшвић, с. р., Стјепан Максимовић. с. р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
иаштити  сеоскпх  трговнца,  сеоских  занатлија  п трговаца и занатлија са седиштем  ван   села,   a с пре- 

тежито   земљорадничкнм муштеријама. 

Чл. 1 
Док буде важио Закон од 19 апрпла 1932 го- 

дине o заштптп земљорадника и o стављању на 
сиагу поједипнх прописа Закона o извршењу и 
обезбеђењу, Службеие Новпне бр. 91-40, 278, ужи- 
вају сеоски и варошки трговцп, сеоске заиатлије н 
трговци и занатлије са седиштема ван села, a ca 
претежито земљорадппчшш муштеријама заштиту no 
овоме Закону. 

Чл. 2 
Одредбе §§-а 1 и 3 Закона ог 19 априла 1932 

године o заштитн земљорадника ит.д., поменутог 
у чл. 1 овога Закона, важе од дана ступаша на снагу 
овога Закона и за сеоске трговце, сеоске заиатлије 
и трговце и ваватЈШЈе са седпштима ван села, a пре- 
тежпто вемЗћОрацшшшм муштеријама. 

Чл. 3 
Уверсл.е o томе да je иеко сеоски трговац, сеоски 

ванатдв]а ипи трговац, односно запатлија са седи- 
штем ван села, a ca претежито земљорадпичкнм му- 
штеријама ивдају општпнске власти (општииски суд, 
(iimiTiuicKO поглаварство) na захтев дужника или 
иввршне власти тимо да ова увереља морају бити 
цотврђбЕа са страио среског пачелства, осимако су 
овака уверои.а ивдала 1^>адока иачелства као прво- 
отепенв зпзравне вдаоти. 

'l.i.   i 
РвШвКв 0 долагаау ио ироиису § 1  Закона од 

IM iuipn.ia Hl.'!2 годпно o заштитп земл.орадппка ит.д. 
у i)<>;iii ca чл. 2 овога Закона доноси извршии суд 
(u;iit]>iiiiia пласт) im службвНО] ДуЖНООТИ, и.т im 
Barrea ДУЖНИВД, »KO пзвЈтпкш суду (и.чијиппој »ласгп) 
вије повнато да ј<! дуншик сеоски трговац, однооно 

сеоски занатлија, или трговац, односно занатлија 
са седиштем ван села, a претежно земљорадничким 
муштеријама. У овом случају затражиће извршни 
суд (извршна власт) уверење пз чл. 3 овога Закона 
no службеној дужности. 

До доношеша правоснажног решења o одлагању 
no  овоме  члану  обуставља  се  извршни  поступак. 

Чл. 5 
Ha захтев веровника дужап je трговац, односпо 

запатлија са седиштем вап села, a претежито земљо- 
радничким муштеријама, и ако je добио увереше 
из чл. 3 овога Закона, да докаже пред извршнпм 
судом (извршном влашћу) својпм књигама, бељеш- 
кама n другим, лако изведеним доказипм сред- 
ствнма да je у току задље годпне од дана ступања 
на снагу овога Закона у патраг имао претежито 
сеоске муштерије. Успех доказа оцељује извршни 
суд (извршна власт) и према томе доноси решеље o 
одлагаи.у,  већ  донесено потврђује,  односно  меља. 

Чл. 6 
Заштнта из овога Закона не даје се против 

тражбина, насталих после ступања на снагу овога 
Закона, против тражбина из основа нздржаваља 
(алимеитације) и против тражбина иакнаде штете, 
иричии.оис кривичним делима, a утврђене надлсжпо 
доиесешш правоспажпим пресудама, изречеиим после 
ступаља na снагу овога Закона. Пре овога ЈЈОка 
изречеие пресуде по пакпади штете, иричишеие кри- 
вичиим  долима,   могу  ce   извршптн   само   у   пола. 

Чл.  7 
Овај Закон ступа у живот кад га Краљ иотпишс, 

a   обавезну   снагу   добива   даиом   обнародоваља   у 
„Службеним  повипама". 




