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Početak u 11 časova pre podne 

SADRŽAJ: 

Ггс (Inovnog min: 1 — čitanje zapisnika prethodnog 
sastanka; 

2 — Baopitenja tzvflitaia Odbora га proučavanje Za- 
koiiskoK predloga o produženju važnosti Zakona o zaštiti zem- 
IJoradnika i o stavuanju na snagu pojedinih propisa Zakona 
o izvršenju i obezbeoenju: 

H -    (ilsii.siva narodnih iioelanikaj 
4 — Ministar građevina podnosi Skupštini Predlog za- 

kona o izmenama i dopunama naredbe o zaštiti javnih putova 
i  hczhednosli saobraćaja na njima; 

5 — Interpelacija narodnog poslanika Dr. Ivana Lon- 
čnreviea na Minislra pravde; 

6 — Ostavka dr. Nikoh' Nikića, narodnog poslanika, na 
članstvo u  N'eririkacionom   odboru; 

7 -■ Molbe i  žalbe iz naroda; 
8 — Razna akta; 
9— Usmena pitanja narodnog poslanika llistc Dokića 

i dr. Pranje Orubera na Predsednika Narodne skupštine; 
(Jovornlei: Pisto Dokie, Polprodsednik dr. Košta Popo- 

vie. dr'. Pranjo Gruber. 
Dnevni rod: Pretres i/.veštaja Odbora za proučavanje 

Zakonskog predloga o produženju važnosti Zakona o zaštiti 
" iiiljoradnika i 0 stavljanju na snagu pojedinih propisa Za- 
kona o izvršenju i obezbedenju; 

(Jovurnioi: Izvestilac Nikola Sokolović, dr. Ivan Lonča- 
i'vir. (Četiri  puta).  Ministar poljoprivrede Juraj   Demetrović. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi:Otvaram LIV re- 
dovni sastanak Narodne skupštine. Izvolite čuti 
zapisnik prethodne sodnice. 

Sekretar Ante KovaC pročita zapisnik. 
Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ima li ko od go- 

spode poslanika kakvu primetbu na zapisnik? (Nema.) 
Primetbe nema, zapisnik je primljen. Prelazimo na 
saopštenja odborskih izveštaja. 

Sekretar Ante KovaS saopštava da je Odbor za 
proučavanje zakonskog predloga o produženju važ- 
nosti Zakona o zaštiti zemljoradnika i o stavljanju na 
snagu pojedinih propisa Zakona o izvršenju i obezbe- 
denju podneo svoj izveštaj. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ovaj je izveštaj 
umnožen, razdan gospodi narodnim poslanicima i 
stavljen je na dnevni red. Izvolite čuti olsustva narod- 
nih poslanika. 

Sekretar Ante Kovafi čita: G. Karlo Gajšek, narodni 
poslanik, moli za otsustvo do 1 novembra tek. godine 
radi uređenja svojih familijarnih prilika. 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Odobrava li 
Narodna skupština traženo otsustvo. (Odobrava.) Ot- 
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sustvo je odobreno. Izvolite ruti zakonske predloge 
gospode Ministara. 

Sekretar Ante Kovač saopštava: Gospodin Ministar 
građevina podnosi Skupštini na rešenje Predlog zakona 
o izmenama i dopunama naredbe o zaštiti javnih puteva 
i bezbednosti saobraćaja na njima od 6 juna 1929 god. 

Pretsednik Dr. Košta Kumamidi: Za proučavanje 
ovoga Zakonskog predloga izabraće se naročiti Odbor 
kada to Skupština stavi na dnevni red. Izvolite čuti 
interpelacije. 

Sekretar Ante Kovač saopštava: G. Dr. Ivan Lon- 
čarevie, narodni poslanik, upućuje interpelaciju na 
gospodina Ministra ргалЛе o zapleni dnevnog lista 
„Obzor" od strane državnog tužioca. (Vidi tekst inter- 
pelacije na kraju sednice.) 

Pretsednik Dr. Košta Kumanudi: Ova će se inter- 
pelacija dostaviti nadležnom gospodinu Ministru. Iz- 
volite čuti ostavke narodnih poslanika na članstvo u 
odborima. 

Sekretar Ante Kovač čila: Gospodin Dr. Nikola 
Nikić, narodni poslanik, podnosi ostavku na položaj 
člana Verifikacionog odbora. 

Pretsednik Dr. Košta Kumamidi: Na mesto go- 
spodina Dr. Nikića izabraće se novi član Verifikacionog 
odbora kada to bude slavljeno na dnevni red. Izvolite 
čuti molbe i žalbe. 

Sekretar Ante Kovač: pročita molbe i žalbe (Vi- 
di imena na kraju sednice). 

Pretsednik Dr. Košta Kumamidi: Ove će se molbe 
i žallu' uputiti Odboru za molbe i žalbe. Izvolite čuti 
razna akta. 

Sekretar Ante Kovač pročita razna akta (Vidi na 
kraju sednice). 

Potpretsednik Dr. Kosla l'opović: Sva ova ukla 
primaju ве na znanje. Reč ima narodni poslanik g. 
Histo Dokić, da uputi jedno pitanje na Pretsednika 
Narodne skupštine. 

Histo Dokić: Gospođo narodni poslanici, skoro se 
aavrSuje godina dana, od kako smo došli ovde kao 
narodni poslanici, da krojimo zakone i upravljamo 
ovom zemljom. I mi smo kroz celo ovo vreme mogli 
da konslal lijenio jedno veliko otstojanje između go- 
spode narodnih poslanika i gospode Ministara, postoji 
jedan jaz, koji je leže pregazili ne^o Kanal La Manche. 
(Smeh.) U ovoj Kraljevskoj vladi ima pojedinih go- 
spode Ministara, koji potpuno iskorišćuju član 74 
Ostava, da su oni postavljeni od Njegovog Veličanstva 
Kralja. (Uzvici: Ziveo Kralj!) Gospodo, i mi odgovara- 
mo narodu, jer smo sa narodnim poverenjem došli u 
ovaj Dom. Zato lo otstojanje između gospode Mini- 
stara i poslanika i senatora mora si; suziti, da se laj 
potok može bar prekoračili. 

Našim radom za OVU godinu, kako smo ovamo do- 
Ш, ml se mnOgO pohvaliti ue možemo, ne možemo i 
zbog toga, jer su i ekonomske i političke prilike u čita- 
vom svetu takve, pa loje slanje i kod nas, ali mi smo 
odgovorni narodu, i kad mi moramo i dužni smo da 
držimo veze sa narodom, onda su i gospoda Ministri 
dužni da lo otstojanje ne Imde toliko između njili i 
poslanika. 

U ovom Domu mi smo podnosili nekoliko inter- 
pelacija i pitanja da istinu izvedemo na eislae, —inter- 
pelacije i pitanja niko ne podnosi sa nlasom namerom, 
niko ne podnosi radi lične mržnje kojeg gospodina 
Ministra ili činovnika, nego sa dobrom namerom, da, 
zajedno saradnju i unapređuju našu zemlju i da narod 
koji je ostao iza nas, vidi da nešto  radimo i   koračamo 

napred, — ali sve to nije bilo iz prostog razloga što 
su se gospoda Ministri ukočili u svojim foteljama i 
što smatraju da su dobili vezirsku tapiju, da su paše i 
subaše, a poslanici raja. 

Ja povodom toga pitam gospodina Pretsednika 
Narodne skupštine kao pretstavnika sviju nas, šta će 
gospodin Pretsednik preduzeti da se vrhovni zakon, 
naš Poslovnik poštuje i da li će prema čl. 49 preduzeti 
ikakve korake da gospoda Ministri odgovore na pitanja 
i interpelacije, koja im poslanici podnose. Ako to neće 
da bude, i ako su oni stvorili barikade, pa da od nas 
budu na dalekom otstojanju, onda smo mi ovde suvišni 
i neka se odredi, da mi od kuća telegrafski glasamo 
za kakav hoće zakon. (Pljeskanje.) 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Na ovo pitanje 
narodnog poslanika g. Riste Đokića, ja ću Vas, gosodo 
poslanici, izvestiti da treća alineja § 72 Poslovnika 
glasi ovako: „Ministri sn dužni na interpelacije odgo- 
voriti u toku saziva", — a pošto ovaj saziv još nije 
završen to ću se ja pobrinuti da gg. Ministri dadu svoje 
odgovore. 

Ima reč narodni poslanik g. Fraijjo Gruber. 
Dr. Franjo Gruber: Gospodo narodni poslanici, i ja 

sam uputio na Pretsedništvo Narodne skupštine pismeni 
upit u istom smislu kao i g. Rista Dokić. Upit se odnosi 
na to zašto Pretsedništvo nije preduzelo sve zakonske 
mere i zašto se nije postaralo da se odgovori na jedan 
niz interpelcaija koje smo ja i moji drugovi podneli. 

Dok je g. Rista Dokić krivicu zato bacio na gg. Mini- 
stre, ja smatram da ovde krivice ima i na Pretsedništvu 
Narodne skupštino i to saobrazložavam time što su 
gg. pojedini Ministri na 17 interpelacija odgovorili da 
će dati svoje odgovore onda kada se te interpolacije 
stave na dnevni red. 

Gospodo poslanici, mi imamo n nedelji određeni 
dan kada se ima odgovarati na interpelacije i isto tako 
imamo pismenu gotOVOSt i Spremu gt,r. Ministara da će 
na interpelacije odgovoriti, ali Pretsedništvo nije pre- 
duzelo ništa da interpelacije dodn na dnevni red, pa 
da se po pitanjima interpelacije, koja tretiraju važne 
narodno interese i iznašaju akutne rane našega narod- 
noga života povede ovde, pred ovim forumom reč i 
cnjedalisu gg. Ministri što predn/.eli da se otkloni' 
one nedaće i nesuglasice sa zakonom, koje smo mi i/.neli 
n  inlerpi'laci jama. 

PravO interpelacije narodnog poslanika nije pravo 
vekaoije jednog Ministra nego jeintegftilno pfftvo na- 
rodnog poslanika da vršeći svoju dužnost prisiljavaju 
gg. Ministre da saobraze svoj rad Ustavni zakonu. 
Za to je i imela u Ustav odredba čl. US da se na te inter- 
pelacije ima brzo odgovoriti, i određen je rok do konc« 
saziva Skupštine, da se na interpelacije ima odgovoriti. 
Taj je rok ovoga saziva pri koncu, i mi smo u Lehni&koj 
nemogućnosti   da   čujemo   odgovore   gg.   Ministara- 
G. Pretsednik je odgovorio da je saziv pri koncu i da 
Ministri imaju volje da odgovore na interpelacije, ali 
ako se ima na umu da pre odgovora interpelacije mo- 
raju bili štampane i razdate poslanicima, onda vidium. 
pošto je vreme na domaku, da gospodin Pretsednik 
Narodne skupštine iz lelmickib razloga no može 
da izvrši. 

Kad je već govor o interpelacijama, onda imam 
ovde još nešto da kazein, a i o je da se sa interpelacijama 
ne postupa podjednako. Dokle se jedne objavljuju U 
punom sadržaju n štampi, i tako im se priznaje pum1 

javnost, dotle se driiee u najkraćem izvodu daju U 
štampu. Sa interpelacijama, koje su jedan   važan deo 
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rada narodnih poslanika, treba da se postupa podjed- 
nako i one treba da imaju pristupa u javnost isto onako 
kao i usmena reč narodnih poslanika, i za to ja smatram 
da je u tom pogledu- i ovde krivica do Pretsedništva 
Narodne skupštine što se ne stara da interpelacije 
dolaze do prava javnosti kao i svaka reč narodnoga 
poslanika u narodu. 

DnigO moje pitanje, gospodo narodni poslanici, 
odnosi se no Otočački srez. 

Imade ovde jedan izborni srez, koji još uvek nema 
poslanika, i ako je toliko vremena prošlo od kako je 
onde izbor izvršen. Tri puta je vršen izbor a Narodno 
Pretstvaništvo nema narodnog polanika u Skupštini, 
odnosno imamo dva. Kad se poslednji put o tome po- 
vela reč u Narodnom Pretstavništvu, tada je Fretsednik 
Narodne skupštine odgovorio, da još nije protekao 
rok od 3 meseca, u kome roku imade da se iznese taj 
izveštaj na pretres pred Narodna skupštinu. I ako vreme 
računanja roka, kako ga je PretsedniStvo računalo 
ie odgovara zakonskim propisima, pa je ono kazalo 
da ве ima računali od 10 juna t. j. od dana kad jeizveštaj 
Verifikacionog od hora saopšten u 46 sastanku ove 
ikupšline, ipak nije od tog ovako pogrešno uzetog po- 
letnog roka nije laj izveštaj donet na pretres pred 
Narodnu skupštinu; ma da je od 10 juna više nego 

'3 meseca prošlo. Gospodo narodni poslanici, ja smatram 
da je ovo jedna teška povreda Poslovnika od strane 
Pretsedništva Narodne skupštine i molim Pretsedništvo 
ic samo zhog poStovanja poslovnog reda nego i zato 

da se narodu pribavi njegovo suvereno pravo da bude 
zastupan po jednom poslaniku ovde, da mi svi ostali 
dovedemo o tome računa i da se pribavi poštovanje 
ne samo Ustavu koji garantuje da svaki srez ima svog 
poslanika nego i Poslovniku koji određuje da se u roku 
od 3 meseca taj pred mri ima da raspravi. Moleći Pret- 
sedništvo Narodne skupštine da odgovori na ova moja 
pitanja izjavljujem da sam ih pokrenuo li najboljoj 
lameri da hi pribavio poštovanje Poslovnika i Ustava. 

PotpreiStdnik Dr. Kosla Popović: Gospodo narodni 
poslanici, g. narodni poslanik Pranja Gruber uputio 
je na mene 3 pitanja. Na prvo pitanje odnosno na od- 
ппог G. Ministara i upućene interpelacije ne mogu 
išta drug" da odgovorim što sam odgovorio g. !!isli 
)okirii da ovaj saziv još nije završen i Ministri imaće 

još   vremena  da  odgovore,  ^lo se tiče   publikovanja i 
)is;inja n dnevnim Listovima, rast  mi je izvestiti da 
Velsednišl vo   nema   nikakve   iugirencije,   da   li   če   se 

doneti u eeiosii ili Lzvesan deo Inetrpelacija pojedinib 
mii'oilnili poslanika. Тпее pitanje o isticanju na dnevni 
red Otofiačkog mandala easl mi je saopštili da po § 31 
Zakona 0 poslovnom redu U Narodnoj skupštini sama 
Narodna skupština nlvrdiije dnevni redi kad Narodna 
skupština lnide  utvrdila laj  dnevni red    daše   istakne 
mi ćemo ga istaći Prelazimo aa dnevni red. Prva tačka 
dnevnog reda: Pretres i/.vešlaja odbora za proučavanje 
Zakonskog  predloga  o produženju   važnosti   Zakona  o 
zašiiii zemljoradnika i o stavljanju na snagu pojedinih 
propisa Zakona o i/.vršenju i ohezhedenju. 1>ег ima 
izvestilap   Nikola  Sokolović. 

Itpestilac Nikola Sokolović: Gospodo narodni po- 
slanici, zakonom 0 za&titl zemljoradnika od   19 aprila 
L932 god. donesene su odredbe, kojima je bila osnovna 
tuunera, da, u vremenu potpune nerentabilnosti zemljo 
radničkili   proizvoda,  spivce,   da   se  imanja  zemljorad 
Difika mogli   prisilnim  putem   prodavati. 

l'o odredil § 1 ovaj Zakon imao je da va/i svega 
(i meseci, jer se u lom inkii imao donel i konačan Zakon 

o konverziji zemljoradničkih dugova. Taj rok je na 
izmaku, jer ističe 20 ov. mes., a Zakon o konverziji 
još nije spremljen. Zašto to nije učinjeno? Postoje, 
gospodo, važni razlozi. Postojeći Zakon nije ulazio u 
rešavanje ekonomske krize našeg sela, već je on samo 
jedna privremena mera, jedna privremena odredba, 
da se spreči propadanje onih, koji su dužni. To je imalo 
da važi dotle, dokle se prostudira čitavo ovo pitanje, i 
sva ostala pitanja, koja su s tim u vezi. Pa i ova privre- 
mena mera imala je toliki uticaj na naš privredni život, 
da su se u javnosti, odmah posle stupanja na snagu 
ovoga Zakona, pojavile žalbe, iznosili nedostatci Za- 
kona, kako na strani poverilaca, lako i na strani duž- 
nika. 

Taj Zakon, razume se, nije bio savršen, jer ne može 
biti savršena ni jedna odredba, koja ulazi u labirint 
današnjih privrednih odnosa, ali oni nedostaci, koji 
su se na praksi zapazili kroz ovo vreme otkada je on 
na snazi, treba da nam posluže kao iskustvo kod konač- 
nog i definitivnog rešavanja ovoga pitanja. Pristupiti 
konačnom rešavanju teško je bez potpunih i sigurnih 
podataka. To su pre svega podaci o samom iznosu 
ukupnog zaduženja, jer je to primarni elemenat sa 
kojim se mora računati, potrebno je prikupiti podatke, 
i s obzirom na subjekat i s obzirom na objekat zadu- 
ženja. 

Iz jedne izjave, koju je G. Ministar poljoprivrede 
dao u javnosti, može se videti sa kolikim su teškoćama 
spojeni poslovi oko prikupljanja tih podataka, jer ti 
podaci nisu tačni, i kad se isporeduju podaci, koji su 
prikupljeni s jedne i s druge strane, nastaju velike 
diferencije, a dokle ti podaci nisu sigurni, ne može se 
s njima operisati. To je samo jedan detalj iz teškoga 
posla, koji treba upotrehiti kod rešavanja ovoga pitanja. 

Da kod ovoga pitanja treba postupati oprezno, 
imamo prime; a i iskustva u drugim dižavama; imamo 
slučaj da je jedna država, koja je po svojoj privrednoj 
strukturi vrlo bliska nama, donela bila jedan zakon 
o uieđenju zemljoradničkih dugova, koji je zakou 
bio donesen sa mnogo dobie volje i liberalnih prin- 
cipa. ЛИ se odmah u početku pokazalo da je taj za- 
kon nepravedan i da se mora u osnovi menjati. Da se 
ne bi to desilo i kod nas, moramo postupati sa svom 
potrebnom oprezno$ću, bolje da se mi poslužimo tuđim 
iskustvom,   nego  da   i   sami  padamo   u   isto  greške. 

Ovo su, gospoi'o, u glavnom vladini razlozi, 
koje je odbor Narodne skupštine primio kao razloge 
po pitanju osnove o razduženju, zbog kojih dosada 
nije podnesen Narodnoj skupšlini i nije mogao biti 
ozakonjen novi zakonski predlog. Pied nama je 20 
oktobar i nama ne ostaje ništa dingo nego da ovaj 
zakon pi odužimo još za izvesno vieme. Zbog toga 
Kialjevska vlada podnela je Na'odnoj skupštini za- 
konski predlog, koji je zakonski odbor primio, i 
usvojio sve razloge u njemu. Ali je u samom pred 
logu učinio i ove izmene. Po Vladinom predlogu, 
ovaj iok produžen je na neodieđcuo vreme, dok je 
odbor smatrao da trajanje ovog zakona ogianiči i 
da   time  da  garanciju   da  će  м-  raditi   meritorno.  To 
traže ovi razlozi: Zakon od  19 aprila je provizoran, 
ali ovaj provizornim ne sine da Iraje dugo, jer pri- 
vieiini život traži i izvesnu sigurnost, a ta sigurnost 
ovim zakonom dovela hi ;<■ n pitanje. Jer niko ne 
zna dokle ce ovaj provizoriuiu trajati. Ako la sigui- 
nost ue može da postoji U samoj privredi, ona mora 
da   postoji   u   samom   /akonodavstvu. 

Kako  Kialjevska. vlada već duže viemena inten- 
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zivno radi na spremanju projekta o definitivnom 
remenju ovoga pitanja, odbor smatra da taj posao 
može da se zavisi u roku od dva meseca i zbog toga 
je odbor kao kiajnji rok predložio 20 decembar ove 
godine, do koga se roka ovo pitanje ima lešiti, ne 
prejudicirajući način na koji će se to pitanje resiti. 

Paragraf 3 zakona od 19 aprila precizira mak- 
simum kamatne stope (Jedan glas: Ne za sve!)... 
razume se, ne za sve, već za ove dugove koji se u 
zakonu podvlačuju. U praksi međutim, pokazuje 
se da svi pove.-ioci nerespektuju taj zakon, pa protiv 
takvih postupaka bilo je mnogo žalbi u javnosti 
i u ovom Domu. (Jedan glas: Oni veruju u njihov 
novac i za njih ne važi nikakvi zakonil)... e, sada to 
treba da ispravimo! Da se postavi sankcija i radi 
toga ovome zakonskom projektu odbor na predlog 
D-r Negosima Živkovića dodao je svoj amandman 
koji  glasi  ovako: 

Član 2 

§ 3 Zakona o zaštiti zemljoradnika i o stavljanju 
na snagu pojedinih propisa Zakona o izvršenju i obez- 
beđenju dopunjuju se novim stavom 5 koji glasi 
ovako: 

„5) Ako poverilac, i privolom dužnika, naplati 
na ime kamate, provizije, troškove ili slično iznos 
veći od onoga koji je dopušten po propisima stava 
1 do 3, višak će se poveriocu na traženje dužnikđ, 
odbiti od glavnice, a osim toga će se poverilac kaz- . 
niti za prestupak zatvorom do 6 meseci i novčano 
do 5.000 dinara, u koliko se delo po krivičnom za- 
koniku nema strože kazniti. Ako je dužnik polpuno 
izmirio dug, može tražiti povratak pomenutog viška". 

2) Propis stava 1 o uračunavanju viška kamate 
preko dopuštenog iznosa, odnosno od dužnosti da se 
taj višak vrati, primenjivaće se i na kamatu napla- 
ćenu pre stupanja na snagu ovoga Zakona a posle 
20 aprila 1932 godine. 

Izveštaj  odbora glasi: 

NARODNOJ   SKUPŠTINI 
KRALJEVINE   JUGOSLAVIJK 

Odbor za proučavanje zakonskog predloga o 
produženju važnosti Zakona o zaštiti zemljoradnika 
i o stavljanju na snagu pojedinih propisa Zakona 0 
izvršenju i obozbodenju, na svojoj sodnici od 15 okto- 
bra 1932 godine proučio je zakonski predlog, te mu je 
čast predložiti Narodnoj skupštini da ga izvoli u ce- 
losli usvojili sa izmenom koju je Odhor učinio u 61. 
1 zakonskoga predloga i mesto reči: „pa nadalje" do- 
laze reči: „pa do 20 decembra iste godino". 

Odbor je odredio za svog izvestioca g. Nikolu 
Sokolovića,   narodnog   poslanika. 

15 oktobra 1932 godino 
Beograd 

Sekretar, Pretsednik. 
Nikola Sokolović, в.  г. Dr. Muko Гепб, s.  r 

(lanovi: NedeUko I'raljnk. dr. Ljudevit Лпег. 
Vasilije Trbić, Joakim Kmijašić. dr. BogđttD Vidović, 
dr. Kožiilj, Sergije Urukalo, Milink« Milniinović, Ni- 
kola Hribar. Milovan Lazarevi«. 

Prema lome ceo tekst zakonskog predloga po 
izve.itaju odborskom i sa primljenim amandmanom 
glasi ovako: 

Član 1 

Važnost Zakona od 19 aprila 1932 godine o za- 
štiti zemljo, adnika i o stavljanju na snagu poje- 
dinih propisa Zakona o izvršenju i obezbeđenju pro- 
dužuje se od 20 oktobra 1932 godine pa do 20 decembra 
1932   godine. 

Član 2 

(1) § 3 Zakona o zaštiti zemljoradnika i o stav- 
ljanju na snagu pojedinih propisa Zakona o izvršenju 
i obezbeđenju dopunjuje se novim stavom 5, koji 
glasi  ovako: 

5) Ako poverilac, i privolom dužnika, naplati 
na ime kamare p.ovizije, troškova ili slično iznos 
veći od onog, koji je dopušten po propisima slava 
1 do 3, višak će se pove^iocu na traženje dužnika, 
odbiti od glavnice, a osim toga će se poverilac kaz- 
niti za p.estupak zavvo.om do test meseci i novčano 
do 5.000 dina! a, ukoliko se delo po Krivičnom za- 
koniku nema strože kazniti. Ako je dužnik potpuno 
izmirio dug, može tražiti povratak pomenutog viška". 

(2) Propis stava 1 o uračunavanju viška kamate 
preko dopuštenog iznosa, odnosno o dužnosti da se 
taj višak vrati, primenjivaće se i na kamatu napla- 
ćenu pre stupanja na snagu ovog Zakona, a posle 
20 aprila 1932 godine. 

Član 3 
Ovaj Zakon slupa u život kad ga Kralj potpiše a 

dobija obaveznu snagu  kad  se obnaroduje u   „Služ- 
bedim novinama". 

Ja vas molim, gospodo narodni poslanici da 
ovaj Zakon ovako i primite. 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Prolazimo na 
pretres ovoga zakonskog predloga. Ima reč g. Dr. 
Lončare vić. 

Dr. Ivan LouCarević: Gospodo narodni poslanici, 
iz govora g. Ministra poljoprivrede o bitnosti ovog za- 
konskog predloga o produženju zakona o zaštiti zemljo- 
radnika, i zakona o izvršenju, mi smo pronašli da je samo 
po sebi bilo jasno, što se tražila ova hitnost. To je bilo 
zbog loga, što nije bilo vremena, da so ovaj predlog 
zakonski raspravi po redovitom postupku ovdo ir Na- 
rodnoj skupštini. Gospodo, razlog vladin za bitnost. 
bio bi na svom mestu samo u slučaju, da Kraljevska 
vlava nije imala nekoliko meseci vremena rra raspolo- 
ženju za pravodobno i pravovremeno donošenje ovog^ 
zakorra. Ali vlada je imala na raspoloženju pel mesen 
za donošenje ovoga zakona, pa ga ona za čitavo lf 
vreme nije donela. Ona je izbegavala Narodnu skup 
stinu, i na kraju kad nije ništa spremila za rešenjc 
ovog pitanja, ona je prosio podnela predlog da se; ovaj 
dosadašnji zakon produžuje i dalje, dospodo, ovo iz- 
begavanje rada i kontrole Narodne skupštino nameće 
nam jedno ozbiljno pitanje: da li nam impšle Narodna 
skupština treba, ili ne treba. 

Izgleda, gospodo, da Vlada misli da Narodne skup- 
štine ne treba, po gotovu Vlada u kojoj sode ljudi 'z 

onoga vremena kada nije bilo l'ai'lamenla pa su se 
naučili vladati bez ikakve kontrole, dospodo, znaei tO 
da Vlada ili misli da Narodna skupštine no treba i da 
za nju u Opite nema dnevnoga reda ili, napokon, da 
Vlada ništa ne radi za narod i za njega ništa ne mari. 
I to sve u ovome sudbonosnom vremenu koje svi рГв- 
življujemo a po gotovo naš seljai ki svet.  Vlada Skup- 
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stinu ne saziva a i kada je sazove predlaže suvoparan 
dnevni red ili samo produženje staroga dnevnoga reda! 

Gospodo, što smo zapazili kod ovog kratkog za- 
konskog predloga, i što mu se mora zameriti to je da 
vladin predlog nema roka trajanja ovome zakonskom 
predlogu. Kad se donosio Zakon o zaštiti zemljoradnika 
od 19 aprila onda mu je dat polugodišnji rok trajanja. 
Vlada se tada poslužila izgovorom da je taj rok od 
polugodišnjeg trajanja stavljen za to, da bi Vlada 
videla kakve će biti ekonomske i gospodarske prilike 
u zemlji kada bi se imalo pristupiti definitivnom sređi- 
vanju seljačkih dugova. U stvari, izgovor nije bio istinit, 
Vlada je onda samo htela da ima vremena, koliko se 
sećam, da bi mogla doneti jedan zakonski predlog 
koji bi bio definitivan, ali sad kad je Vlada podnela 
predlog, — ja ne znam. Ministar sada nije govorio i 
nije kazao da li prihvata predlog većine — sada kada 
Vlada traži produženje, nema roka, a to znači, da ona 
sebi i svome neradu i nemaru otvara širom vrata. 
Лко bi se gospodo, bio primio predlog vladin da nema 
roka trajanja ovome Zakonu, onda bi značilo da Vlada 
ne bi imala ni toliko nužd« koliko je imala do sada da 
u ovome vremenu, koje dolazi, reši definitivno pitanje 
seljačkih dugova. Ako se uvaži da je i onda odbor 
većine napravio jednu dobru izmenu i zatražio da se 
rok trajanju ovoga zakona produži samo za dva meseca, 
što je suviše, a za to vreme od dva meseca trajanja 
ovoga zakona daje meni pravo da stavim primetbe 
koje su se mogle staviti ovome zakonu koji sada produ- 
žujemo, a koje su se primetbe u praksi pokazale kao- 
nužne da se stave. To je pre svega pitanje §-a 8 Za 
kona o zaštiti zemljoradnika po kome je ostavljena 
sloboda Privilegovanoj agrarnoj banci. Državnoj hipo- 
tekarnoj banci i seljačkim zadrugama da mogu seljake 
upropašćivati i ostalim seljačkim verovnicima, bili to 
banke ili obični privatni poverioci, pa makar i seljak 
prema seljaku, da se svima tim ostalim verovnicima 
inn/c nanositi nepopravima šteta. Gospodo, za to sto 
nisam bio član odbora za izradu ovoga zakonskog pred- 
loga o produženju zakona o zaštiti zemljoradnika, 
nisam imao čast da prisustvujem sednicama pa nisam 
mogao ni čuti šta je g. Ministar poljoprivrede izjavio 
na moju adresu, da bih mogao da mu odgovorim. 

Gospodo, ja pre svega mislim da je za ovakvu 
jednu izjavu o meni bilo mesta ovde u Narodnoj skup- 
šl ini, i gospodin Ministar poljoprivrede, u vezi sa mojom 
interpelacijom o radu Privilegovane agrarne banke, 
kad je imao nešto da izjavi, trebao se pobrinuti da g. 
Prolsodnik Narodne skupštine stavi tu interpelaciju na 
dnevni red, pa da na nju ovde odgovori. Ali, gospodo, 
zato što je lamo bilo naših drugova, koji su^ članovi 
ovog odbora, ja sam saznao za jednu netačnosl vi. 
govora gospodina Ministra u vezi sa pokretanjem ovoga 
pilanja sa moje sirane. Ja sam, gospodo, u ovoj inter- 
pelaciji I vidio, daje u vremenu kad smo donosili Zakon 
o zaštiii zemljoradnika, Privilegovana agrarna banka 
baš u lome vremenu — ja sam kao poslednji govornik 
U ime opozicijo govorio 15 aprila, a 16 aprila vratio 
sam se kući, •— da je dan pre toga Privilegovana ag- 
rarna banka prodala jednom seljaku za jedan vrlo 
mali dug eilavo imanje od 17 jutara sa kućom i sa 
nvlašćenjein na zemljišnu zajednicu i da je sve to ona 
lama kupila za jednu bagatelnu cenu od 12.000 dinara. 
Zamislile, gospodo, /a 12.000 dinara kuća sa ovlašte- 
iiirkim pravima! Ta samo ovlašlenička prava koštaju 
•'i.OOO dinara, a kuća 9.000 dinara, pa bila i od čerpića 
i od   blata.   Privilegovana agrarna banka  zaradila je 

na toj kupovini na račun ovoga seljaka i na račun 
ostalih poverilaca 17.000 dinara. Gospodin Ministar 
poljoprivrede je smatrao da je ovo moje saopštenje 
učinilo strašan utisak, ja vidim da ono takav utisak 
i na vas ostavlja, pa je pokušao da tvrdi da sam ja bio 
taj, koji sam i tražio dražbu nekretnina. Ja sam doista 
tražio dražbu, ali ne za svoj račun, nego kao advokat, 
za moga seljaka, za nekoga Subića iz Martinaca 
(Glasovi: Vi ste dakle izazvali prodaju!) Ja sam zatražio 
prodaju onda, kad nije ni bilo zakona o zaštiti zemljo- 
radnika i kad sam na ovo imao pravo ne ja, nego moj 
seljak prema svome seljaku. Dražba je bila održana 
15 ili 16 aprila, ne sećam se tačno, i ja nisam ni pristupio 
dražbi, i ta se dražba s toga ne bi mogla ni održati, 
to zna svaki kome je poznat naš postupak, ali je Banka 
podnela molbu i pridružila se traženju prodaje, pa je 
sama ovo imanje prodala i sama ga i kupila. Ja ovo 
iznosim sve zato da ispravim netačno tvrđenje gospo- 
dina Ministra u koliko se na mene odnosi. (Jedan glas: 
Vi ste saučesnik prodaje!) Nikakvog moga saučešća 
ovde nema, ako vi znate šta je saučesništvo. Ja znam 
da sam ja izišao van i prodavao ovo imanje, da bi se 
ono mnogo bolje prodalo i da bi se mogao namiriti i 
moj klijenat. Ali, kao što rekoh, ja nisam ni pristupio 
dražbi, niti sam pak išao na ročište za razdeobu kupovne 
cene. Ko u to ne veruje, neka ode da razgleda akta, 
pa će se uveriti da je sve tačno što ovde iznosim. 

Iz ovih razloga smatram, da u ovaj Zakonski 
predlog o produženju zakona o zaštiti zemljoradnika 
treba uneti odredbu, da se njegove ustanove tiču svih 
verovnika, a ne samo privatnih banaka i privatnih 
ljudi,  nego baš i ovih  povlašćenih novčanih  zavoda. 

Gospodo, ako se Kraljevska vlada sa skupštinskom 
većinom ne slaže sa ovim mojim shvaćanjem, onda to 
daje još jedan nov dokaz, da joj nije stalo do zaštite 
zemljoradnika. Gospodo, Kraljevska se vlada ne može 
braniti рг1цо\'Огот, da su odredbe zakona o zaštiti 
zemljoradnika dovoljne, jer one nisu dovoljne ni ovakve 
kakve su danas. 

Gospodo, ko je imao bilo kakvu praksu kao advo- 
kat po ovome zakonu o zaštiti zemljoradnika, zna, 
da te odredbe nisu dovoljne, naročito nije dovoljan 
prvi paragraf koji govori o obustavi prinudne uprave, 
t.j. obustavi sekvestraoija provedenih u cilju izvršenja, 
odnosno obezbedenja. 

Gospodo, Kraljevska vlada će se braniti opet pri- 
govorom, da je Uredba Ministarstva pravde za izvr- 
šenje ovoga zakona autentično protumačila izvesne 
ustanove zakona o zaštiti zemljoradnika. Kao što se 
obično, gospodo, dešava da se tumači ono što je razum- 
ljivo a ne ono što je nerazumljivo, tako smo 
mi i sa ovom uredbom koja je imala za cilj 
da protumači anlenlično pojedine odredbe dobili 
tumačenje samo onih ustanova koje su jasne. 
A, gospodo, one odredbe, koje nisu jasne, one nisu pro- 
Inmačene. To je baš slučaj naročito sa pitanjem obu- 
stave prinudne uprave i obustave sekvestracijo. Glavni 
spor u Zakonu o zaštiti zemljoradnika nastao je baš 
oko tumačenja toga paragrafa u našoj jurikaduri. 
Ja sam baš kao advokat zatražio nekoliko puta za iz 
vesno lice da mu se provedena sekvestracija njegovog 
imetka obustavi za (i meseci. 1, gospodo, kakvo sam 
ja rešenje dobio? Ja sam dobio rešenje da se po Zakonu 
o zaštiti zemljoradnika obustave te sekveetraoije. Ali 
ko zna šta je moguće po našem građanskom postupku, 
taj zna na koji se način vrlo lako mogu izk'i'ali ove 
odredbe,  i   lo ovako: jer je sekvestracija  provedena, 
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postoji sekvestarski prinudni upravljač. Taj prinudni 
upravljač kad dobije od suda odluku da se obustavi 
sekvestracija i preda posed dužniku — a to su sudci 
izmislili u nestašici ovib sankcija, — da se nalaže ovima 
da te nekretnine predaju u posed ovršniku. Sekvestar 
je onda javio da on to ne može izvršiti, jer je on te 
nekretnine prodao u zakup iks ipsilonu. I, gospodo, 
sada se pred sud stavlja treća osoba, koje se zakon o 
zaštiti zemljoradnika ništa ne tiče. Ona se upela na 
svoje pravo poseda. I kada je seljak, zaveden odredbom 
Zakona o zaštiti zemljoradnika, sam otišao i ušao u 
posed, on ga je tužio i seljak je bio osuđen. Platio je 
još i troškove. Nekoliko takvib slučajeva imao sam i ja. 
Druga instanca je za vreme od 6 meseci dospela da re- 
šava ovo pitanje. Treća instanca — imam baš ja jedan 
вОДај — dosad nije još dospela da rešava ovo pitanje. 

1 mi sad ovo, gospodo, produžavamo i dalje, a 
ovo, najvažnije sporno pitanje u celoj stvari neće se 
još meritorno rešiti. Druga instanca je raspravljala 
i zaključila jedanput da se preda u posed, a drugi put 
(l.i ве ustanove zakona o zaštiti zemljoradnika ništa 
ne li'ii zakupnika kao trećeg lica. Imamo dakle i jednih 
i drugih reSidbi. Ministarstvo pravdo, koje bi trebalo 
da se brine o jednoobraznom rešenju, donelo je Uredbu, 
ali nije snmatralo za vredo ovako važno pitanje da 
iznese pred opštu sednicu Stola sedmorice, kao Kasa- 
cionog suda, koji bi imao da donese jedno rešenje mero- 
davno za sve. 1, gospodo, sada, ovom prilikom, kad 
mi rešavamo o ovoj stvari, treba to meritorno rešiti 
i doneti odredbu da se ustan ove zakona o zaštiti zem- 
ljoradnika tičui trećih osoba, pa bio to prinudni uprav- 
ljah —. sekvestar, i da ih mora predati u roku od 24 
sata dužniku zemljoradniku. 

Gospodo, kada bi mi podvrgli sve ustanove za- 
kona o zaštiti zemljoradnika kritici, kao što bi to 
morali učiniti sada kada ga produžujemo, ja mislim 
da bi retke koja odredba toga zakona ostala cela i ne- 
poštedena. Ja, gospodo, tvrdim da dužnici seljaci, 
naročito oni u našim krajevima neće imati od toga 
nikakvo praktične koristi, kao što nisu imali ni do sada 
od zakona 0 zaštiti zemljoradnika, 'iako kritiku naro- 
6ito IH' hi mogla izdržati odredba o stavljanju na BnagU 
propisa o izvršenju i obezbeđenju od 9 jule 1930. Od 
svih lamo nabrojanih povlastica u §4 seljaci imaju 
samo  Štetu;  jer se  nelcretnine   moraju   procenjivati. 
Zovu se veslači na rorišto, lo stoji nosača, cvciilualno 
smlija smatra da su nekretnine veće vrednosti i onda 
mora odrediti po svome uvercnju cak i rocišle na licu 
mesla. a lo mo/c da bnde udaljeno i po 20 kilometara, 
pa je i lo veći Irošak, a na kraju krajeva do dražbe ipak 
dođe, a Ena se da onaj koji je dužan mora platiti ae 
samo glavnicu aego i sve troškove. Ali onaj, koji je 
predlagao i sastavljao ovaj zakonski predlog o stav- 
ljanju na BnagU izvesnih samo-propisa 0 i/.vršeuju i 
obezbeđenju, zaboravio je da posla\i i ОПО druge za- 
konske ustanove koje su U vezi sa ovim, a koje su \ POO 
nije da se sla\e na BnagU ПвВО ove koje su sada slav- 
ljene i   koje se i  dalje  produžuju,   Upućujem  samo  na 
jedan в1ибај, i  to na zakonski  propis dede dozvole 
dra/.bine nekrel nina. Kod nas, ne znam kako je u Srbiji, 
mi smo za tra/.enje dražbe nekrelnina morali imali 
ovršni naslov,  pravomoćan iska/, dugovanja, zalim još 
i slupani plenidbe, Sto kod nekretnina znači uknjižbu 
prave zaloga. Po ovme to ne treba. Dakle jedan se 
trošak manje meće na lerel seljaku i onima drugima 
za koje je tO dozvoljeno. Ali, kad se jedan postupak 
nio/e pojeftiniti, Onda lo treba i  učinili, pa onda kad 

se već recitiraju izvesne ustanove iz jednog zakona, 
onda treba recipirati one koje su od koristi, a ne one 
koje su od štete. Od svib prigovora, koje sam ja, kada 
sam poslednji put govorio o ovome zakonu, izneo, 
ostaje još i prigovor, da se na ovaj način ne može rešiti 
pitanje seljačkih dugova, a gospodo, ne može se rešili 
na način, koji je gospodin Ministar poljoprivrede izneo 
u svom govoru u Dugom Selu 9 ovoga meseca. 

U tom je govoru, gospodo, g. Ministar poljopri- 
vrede ustvrdio da konverzija seljačkih dugova ne znači 
ništa drugo nego da se kratkoročni dugovi pretvore u 
dugoročne i da se daje oduška našem seljaku da plati 
svoje dugove kasnije kad se privredne prilike pobolj- 
šaju. (Branko Avramović: gospodin Ministar poljo- 
privrede pametno je kazao.) 

Gospodo, ma da gospodin narodni poslanik Avra- 
mović tvrdi da je g. Ministar poljoprivrede pametno 
kazao, ja ipak, gospodo, moram tome da prigovorim. 
Moram da prigovorim pre svega to, da niko pa ni g- 
Ministar poljoprivrede ne može znati kad će se prilike 
poboljšati pa da seljak odgovori svojoj obavezi. To je 
važno, gospodo, i najslavnije. Лко g. Ministar poljo- 
privrede tvrdi da treba kratkoročne zajmove pretvo- 
riti u dugoročne i ove platiti kad se prilike poboljšaju, 
onda on treba kao i mi da zna približno kad će se pri- 
like poboljšati. Dakle to je važno i još kako važno. 
Glavni je prigovor ovakvom rešenju seljačkog dugo- 
vanja to, da su prilike sad takve da seljaci neće moći 
odgovarati ne samo svojim kratkoročnim obavezama 
nego neće moći odgovarati ni dugoročnim svojini oba- 
vezama. Kako, dakle g. Ministar poljoprivrede a sa 
njime i Kraljevska vlada misle rešiti pitanje seljačkih 
dugovanja, kad seljaci nemaju novčanih sretstava za 
isplatu kratkoročnih kredita, pa neće naravno imali i 
za isplatu dugoročniji anuiteta, ako se takav zakonski 
predlog bude ozakonio. Gospodin Ministar poljoprivrede 
držao je u Dugom Selu doduše jedan govor u kome je 
priznao, da to pitanje treba rešiti lako, da se oni isplate 
ali je odmah rekao i to, da za to nema novčanih sret- 
stava i da bi najbolje bilo, da se to pitanje seljaekih 
duvgoa reši  jednini  spoljnim zajmom. Kad     smo    kod 
toga govora g. Ministra poljoprivrede u Dugom Selu 
koji je objavljen n ,,1'olil ici" beogradskoj, moram isUi''1 

da taj govor sadrži u sebi zanimljive iako čudne i neve- 
rovatne tvrdnje. Tako je g, Ministar poljoprivrede 
izjavio, da bi se seljački dugOVl imnrli  regulisati da su 
normalne prilike, spoljnim kreditom, ali da je u ovim 
poremećenim  odnosima lo teško.  Izjavljuje   dalje,     da 
je to teško zbog toga Sto neprijatelji ove zemlje pronose 
0 njoj glasove O nemirima i uzbunama  i    lime    ubijaj" 
kredit svoje zemlje   uinostranstvu,   od  koga  kredit-1 

imali bi koristi seljaci, trgOVOi, zanatlije i industrijalci- 
(Guje SS! TO je g. Ministar gOVOriO /a masu.) ,1a inorain 
da se na lo svrnem, jer prilikom ove debate mi nism" 
culi g, Ministra poljoprivrede da govori jer posle g. ij5' 
vest iooa niko nije govorio /.a, nego sam ja odmah dobi0 

rec  da  gOVOrim   piol i\. 
GOSpodO,  ŠtO je  najsenzacionalnije u tome   gOVOrU 

g. Ministra poljoprivrede, to je što je g. Ministar izjavi^ 
da se kredit doblja na  obraz i   dobar   glas, :i onaj    k"!1 

je bio rasipan, on nije dobio kredit. Svakome, gospodo, 
kome je slalo do budućnosli ove zemlje, mora se ZgTO" 
ziti na izjavu jednoga cjana Vlade na ovakvom jcdnOiU 
javnom  zboru. 

Gospodo, te izjave   znače   da su    neprijatelji    "Vl' 
zemlje toliko moćni da svojim   neistinitim     rlasov in|;l 

o nemirima i bunama u našoj zemlji   mogu   ubiti   lla■s 
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kredit u inostranstvu i ne samo da ga mogu ubiti nego 
da su ga i ubili, tako da mi ne možemo ovo pitanje 
regulisanja seljačkih dugova resiti, jer gospodin Mini- 
star kaže da se ono normalno može resiti isplatama 
a mi to ne možemo, jer ne možemo dobiti spoljni kre- 
dit u tu svrhu. Dakle postoji, gospodo, ovde jedna 
tvrdnja da nam je ubijen kredit u inostranstvu a to 
mi nikada nismo čuli ni od jednog člana Kraljevske 
vlade. Mi smo čuli mnogo puta g. Ministra finansija 
ovde ali to nikada nismo čuli. To je tvrdnja od strane 
jednoga člana Kraljevske vlade a i postoji priznanje 
g. Ministra poljoprivrede da Kraljevska vlada nije 
ništa učinila da se glasovi o nemirima i bunama, koji 
nam ubijaju kredit u inostranstvu, tamo pobiju ili 
neutralizuju. (Žagor). Ne može Ministar govoriti na 
zboru nešto drukčije nego ovde. Gospodo, svakome 
je danas sasvim razumljivo, i sasvim je prirodno, da se 
neprijatelji u borbi služe načinom i oružjem kako oni 
smatraju da je njima najzgodnije i Salo, gospodo, nije 
nikakvo čudo što neprijatelji ove zemlje pronose gla- 
sove o nemirima i bunama. To je, gospodo, borba! 
(Jedan glas: Neko ili pomaže!) Pimaže ih g. Ministar 
poljoprivrede. ЛИ, - gospodo, čudo je da Kraljevska 
vlada nije niši a učinila da se efekt ovakvog rada nepri- 
jatelja ove zemlje paralizuje. Ovih dana, gospodo, 
na primer, šire se najfantanstičniji glasovi o bunama 
i nemirima u Jugoslaviji. 

potpretsednik Dr. Eoeta Popović: Molim Vas, 
g. poslanice,  da se pridržavate dnevnoga reda. 

l)r. Ivan Lončarcvi« (nastavlja): Gospodin Mini- 
star nije govorio ovde o zakonu ali je govorio na zboru. 
(Žagor i prigovori) Ja se čudim, gospodo, da se vi re- 
voltiralo. Ja se ne dam buniti u svome govoru i nemojte 
me koregirali, jer ja imam pravo da govorim. Kakvo 
je to shvatanje prava narodnog poslanika! Vi ćete go- 
vorili kad ja budem dovršio. (Jedan glas: Podnesite 
interpelaciju!) Ja sam interpelisao nekolicinu gospode 
Ministara ali niko mi od njih nije odgovorio. Gospodo, 
ja ću luli brzo gotov i molim da me saslušate, jer me 
hukom ncrclr sprcčili; ja ću samo ovde stajati i čekali 
da dovršile. Kakav je to način! Svega jedan govornik 
pa nećete da saslušale ni njega jednoga (Jedan glas: 
Pa ne možemo s vaši a slušati!) 

Gospodo, objekl i vna evropska javnost, kao na 
primer ona u Kngleskoj, za nju ne možete reći da nije 
Objektivne i da nam dje prijateljski naklonjena. (Je- 
ilan glas: \ kako je inlormiKana:'!) Klo, gospodo, bm 
lionski „Тајтв" obavešlava da u ovoj zemlji postoje 
prave borbe između trupa i ustaša. Ja sam imao priliko 
da vidim i kartu bojiSta ea obzirom   na   t.zv.  pobune 
u Lici i ja, gospodo, pitam Kraljevsku vladu i g. Mi- 
nistra poljoprivrede šta je ona učinila da U inostranstvu 
suzbije ovako rdavo obaveštavanjc o našim unutraš- 
njim   odnosima, 

Potpretsednik Dr. Kosla l'opović: Molim Vas po 
novo, gospodine poslanme, da se pridržavate dnevnog 
reda. 

Dr. Ivan Lončarević (nastavlja): Gospodine Pret- 
sedniče, \ idećete da je In važno u vezi sa mojim daljim 
izlaganjem. 

,1a, gospodo, pilani nadalje Kraljevsku vladu da li 
se takva si rasna i užasna obaveštenja pobijaju sa ei- 
njeniconi da je u /agrebu doterano preko',10 seljaka, 
da se u /agrebu prira da je U LlOl uhapšen o preko 
20(1 osoba, da se tamo nalazi general Marković sa iz- 
vanreiluim ovlastima, da se lamo nalazi i zloglasni 
Breski   narrimk   zagrebački   lluzjak  sa  vlašću   nad   pet 

srezova, opet sa izvanrednim ovlastima? Dalje, da 
narod tamo izdržava žandarmeriju, da se zatvaraju 
dućani trgovcima u Gospiću, da se zapečaćuju kase 
i t. d.... 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Molim Vas, Go- 
spodine poslanice, da govorite o predmetu, jer to nema 
nikakve veze sa predmetom. 

Dr. Ivan Lončarević (nastavlja): Vidićele, gospodo, 
da ovo ima veze sa predmetom. Jer gospodo ne samo 
da Kraljevska Vlada ništa nije učinila da se javnost 
u inostranstvu istinito obavesti nego ono nije ništa 
učinila ni da se naša domaća javnost istinito obavesti 
o događajima u našoj zemlji. Niko od nas, gospodo, ne 
može da zna odnosno da kaže da zna tok događaja 
u Lici. Iz one famozne izjave gospodina Ministra po- 
ljoprivrede sledi da ako je Kraljevska Vlada eventu- 
alno nešto i preduzela da suzbije glasove u inostranstvu 
o nemirima i uzbunama koji se od naših neprijatelja 
pronose u inostranstvu radi suzbijanja našega spoljnjeg 
kredita, da taj rad Kraljevske Vlade nije u inostranstvu 
uspeo dok Kraljevska Vlada preko jednoga svoga 
člana izjavljuje da ne može zaključiti spoljni zajam za 
regulisanje pitanja našeg seljačkog zaduženja. To 
znači da su neprijatelji ove zemlje u inostranstvu, za- 
hvaljujući slabosti Kraljevske Vlade, jači od nje. Znači 
da je ugled našeg neprijatelja u inostranstvu jači od 
ugleda ove Vlade koja upravlja ovom zemljom. (Čuje 
se: To ne znači). Znači gospodo. 

Ovo gospodo što sam ja izneo donela je beogradska 
„Politika" i to nije cenzurisano i prirodno je da ja ne 
mogu pretpostaviti da to nije istina. Izveštaj o tome 
govoru donelo je i „Vreme" ali je taj pasus tamo cen- 
zurisan! I, gospodo, šio je najstrašnije u toj izjavi Go- 
spodina Ministra poljoprivrede to je tvrdnja, da se 
kredit dobij a na obraz i na dobar glas, a onaj koji je 
rasipan i nije solidan taj kredit ne može da dobije. 
Ja sam nekoliko puta pročitao taj govor Gospodina 
Ministra poljoprivrede i nisam mogao verovati da je 
Gospodin Ministar mogao ovakve tvrdnje izneti u 
bilo kakvoj vezi sa pitanjem našeg spoljnjeg kredita. 
Zna li Kraljevska Vlada i g. Ministar poljoprivrede 
šta znači tvrdnja jednog aktivnog člana Vlade da ne 
možemo dobiti spoljnji zajam, a odmah zatim tvrditi 
da ве kredit dobija na obraz i dobar glas a da ga ne 
može dobili ko je rasipan i nesolidan?! Strašno je, go- 
spodo, da se to kaže ali se ovde mora sve kazati, jer ja 
zastupam mišljenje da nema nikakve tajne pred na- 
rodnim poslanicima, strašno je kazati da bi obraz mo- 
gao biti ukaljan, da je ona rasipna, nesolidna itd. 
Ja, gospodo, odbijam i mogućnost loga što iznosi Go- 
spodin Ministar poljoprivrede. Nema ona takvih ne 
prijatelja koji bi mogli uspeti da njen obraz ukaljaju. 
(Glasovi: Tako je! Jedan glas: Sad si izašao na pravi 
put!) Ja ne mogu pretpostavljati da je ova zemlja na 
rdavom glasu u inostranstvu. Gelokupno inoslranstvo 
u našoj zemlji ima svoje legacije ovde koje ga moraju 
istinito izveštavati o svima događajima u našoj zemlji. 
Inoslranstvo, i to ono ozbiljno inoslranstvo, kapitali- 
stičko, novčarsko inoslranstvo, ako mu je do istinitih 
informacija o našoj zemlji, može ih uvek ovde dobili, 
pa se zato nikakvi glasovi o nemirima i uzbunama u 
našoj zemlji, na očigled ovih informacija, ne mogu 
uzeti za ozbiljne i ne mogu potkopati i ubili kredit 
naše zemlje u inostranstvu. 

Isto tako nije istina, da je ova zemlja rasipna i 
da nije ozbiljna, kako G. Ministar u svome govoru na- 
vodi. (Prigovori,— Ministar poljoprivrede: Nisam ja to 
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rekao!) Naprotiv ovoga, velika je istina, što je. prodrlo 
u inostranstvo, da oni, koji ovom zemljom vladaju, 
nisu štedljivi, nisu solidni u svojim postupcima vlada- 
nja, i to je razlog zbog koga ova zemlja ne može do- 
biti kredit sve dok na njenoj upravi budu ljudi koji su 
rasipni i koji su nesolidni. (Čuje se: To vi kažete!) To 
je G. Ministar rekao. 

A nama, gospodo, svima, koji odlučujemo da li 
će se rad ovakve Kraljevske Vlade, koja je rasipna i 
nije solidna, koja sprehava da se dobije kredit u ino- 
stranstvu i reguliše pitanje seljačkih dugova, ili po- 
kazuje da joj nije stalo do definitivnog regulisanja 
seljačkih dugova, odobriti — sveta je dužnost da svi 
ustanemo protiv takve Vlade i takvog njenog rada. A, 
gospodo, to ja činim ovim i zato koliko bi mi glasali 
za ovaj Zakon kao jedna seljačka poslanička grupa, 
ne bi se smelo smatrati da je to bilo kakvo poverenje 
Vladi. 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Reč ima Go- 
spodin Ministar poljoprivrede. (Pljeskanje) Dr. Ivan 
Loniarević'. Ipak sam dobio, jer sam izazvao g. Mi- 
nistra do govori!) 

Ministar poljoprivrede Juraj Dcmdrović: Ja mogu 
samo da zažalim da ste govoiili onako kako ste go- 
vo.ili. jer time niste ništa koristili ugledu na?e zemlje, 
nego nap otiv sve ste učinili da uiadite na štetu 
ugleda  na e   zemlje.   (Uzvici:   Tako  je!) 

Gospodo narodni poslanici, zakonski piedlog, 
koji je pred vama, pietstavlja pioduženje dosada-nje 
za-ti e /emljo adnika, kako ste izglasali u Na odnoj 
skip-tini i io.mulifali Zakonom od 19 ap;ila. Jedina 
novina, koja se nalazi u tome Zakonu, jes'e to, da ee 
predviđa izveraa sankcija i to na taj način, i to ini- 
oijativom samog odbo a, što jo ušlo u zakonski predlog 
da u koliko je kama a bila naplaćivana posle 20 aprila 
u većim iznosima nego što Zakon predviđa, da se to 
Sto jo vife naplaćeno ima odbiti od glavnice duga. 
(Uzvici; Tako jel) Ta sankciju /nan to da se ima 
povoditi ona zakonska odiodba, koja postoji, a u 
buduće ko se no bi pridižavao zakonsko odiedbc u 
олошо Zakonu, p odviđa se i izvosna kiivična sank- 
c'ja. (P.jeskanjc). Kialjeveka vlada nije se protivila 
tome amandmanu, nego je prepuslila na volju samom 
oilbo u da tu stvar ieši onako kako smatra da je u 
inle esu   naoda  i   zemlje. 

Diiige izmene u ovome Zakonu nisu p rdvulciir, 
izmene koje bi išle na to da se pojedino odredbe Za- 
kona mei jaju ili dopunjuju, nego se oslalo samo na 
tome da te pribave sankcijo za postojeći Zakon. 

Kad bismo, gojpodo, išli u io avanjo pitanja 
sla IM 11 obalo da so menja u ovom Zakonu, onda je 
nosumiijivo   da   bi   imali   p od   sobom   nov   zakonski 
projokat, a to u tako kratkom vremenu nije bilo 
mogoće učinili. Taj zadaiak ima Narodno Pretstav- 
ni-lvo da losi kad bude dobilo nov zakonski podlog. 

PiigOVOli su, go,kpodo, stavljeni odnosno toga 
zaito n vladinom predlogu nije bio piodvidon rok 
dokle ovaj Zakon ima da va/.i. Vlada nije hlela da 
p.ejndioi.a odluku same Naiodno skupštino i da 
vezuje inke Narodnoj ikupStini u kome će odleđenom 
iok v Zakon   doneti.   Odbor jo   mislio  da  će _iok 
od dva meseca biti dovoljan a ja sam izjavio i izjav- 
ljujem da se novi zakonski piodiog nalazi na iazma- 
Lianje H Kiuljovskoj vladi i da Će 0П U novom sazivu 
pošlo 20 o. m. biti podnoson Narodnoj sknp.'-lini. 

Mo am, gospodo, da kalem I to da jo novi p odlog 
rađen  na bazi uvažavanja naših privrednih  i finan- 

siskih prilika. Ako bi se htelo doneti lešenje u piavcu 
samo zakonske zaštite zemljoradnika, onda bi to 
bio lak i jednostavan posao. Međutim u Zakonu 
od 19 aprila piedviđeno je da će se pristupiti kon- 
veiziji seljačkih dugova. Taj zadatak imala je Kia- 
Ijevska vlada pied sobom. Da to možemo učiniti, 
da možemo pristupiti konvejziji seljačkih dugova, 
moiamo pie svega znati koliko iznose ti dugovi, a 
osim toga potiebni su nam podaci i u tome p avcu 
koliko iznose zaduženja po pojedinim kategorijama 
poseda. Mi bismo mogli da predložimo i donesemo 
Zakon o konveiziji seljačkih dugova, ali i da rizi- 
kujemo da ćemo već sutia dan  taj Zakon  menjati. 

I to se događalo, gospodo, i mi vidimo u naj- 
novije vieme takve slučajeve gde se na brzu ruku 
kakav Zakon doneo pa da se morao menjati i opozi- 
vati. Mi smo p.ema tome pošli drugim putem da 
ispitamo kako stoji sa seljačkim dugovima u na-oj 
zemlji. Mi smo slušali ocene koje su dolazile iz kru- 
gova novčanih zavoda, gde se postavila tvidnja da 
seljački dugovi iznose tri i po milijarde. Bilo ih je, 
koji su predviđali i nešto više, ali ja nisam čuo da 
bi seljački dugovi iznosili više od četiri do pet mi- 
lijaidi. Mi smo piavili anketu putem Agrarne Banke 
i došli do poznatih cifara. (Alrksund'ir JJodić.-T^eh&i 
poverioci da se piijavel) Ako bi se poverioci imali 
da p. i jave, onda bi tu imala da bude, u vezi sa spio- 
vođenjem konverzije, i jedna sankcija. U određenom 
roku ako bi se prijavili Sudu, onda bismo dobili po- 
datke, jer inače ne bi imali pravu sliku o visini za- 
duženja. To je bio razlog zašto se pristupilo ispiti- 
vanju zaduženja na ovaj način. To ispitivanje nije 
bilo lako ni jednostavno. Taj je posao tiajao meso- 
cima i posle toliko dugo vremena ja sam bio u stanju 
da dam javnosti obaveštenja na osnovu razrađenih 
podataka za 88% opština. 

Ja Vas, gospodo, moram da potsetim na to, da 
su ti rezultati tek nedavno bili sačinjeni i da sam U 
mesecu oktobru, pre nekih desetak dana, ako se ne 
vaiam, bio tek u stanju, da sabeiem i dam podatke 
o visini zaduženja po lažnim kategorijama seljačkog 
poseda. Pri izrađivanju takvog zakonskog p odloga 
važno je poznavanje samog stanja stvari. Osnove, 
koje sn postojale i koje su bile zamišljono, kako da 
se le'ii pitanje seljačkog duga, te su osnove na bazi 
manje cii'ie diugc, a na bazi veće cifie sasvim sn 
dinge. I p ema tome dokle nismo imali tacno cifre, 
mi nismo mogli, gospodo, ni sami da se op edelimo 
na koji način taj p.oblem tieba da se ie.-.ava. Ne- 
sumnjivo je to, da su ovi podaci, koje sada imamo, 
inp esioniiali Ćelu javnost i mnogog i mnogog oko- 
nomistu na'e.ali su na to, da ievidiia svojo misljonjo, 
kojo jo imao lanije, kako bi se p oblom zemljo.ad- 
ničkih dugova lošio. (Jedan glas: Da li bi se podaci 
mogli smaliati kao tačni ?) U pogledu tačnosli mogu 
da vam kažem samo to, da ima prema lim poila.cnmi 
sigurnosti, da je u izvosnim slučajevima bilo p.o o- 
ranih prijava o visini duga, ali, s dingo sliane, stoji 
i to, da u mnogim i mnogim slučajevima, u mnogim 
i mnogim mestima nisu svi dužnici podnoli svoje 
prijave. Nesumnjivo je to, da ove cifre mogu da 
budu samo ap.oksimalivno. Da li co kompenziraju 
oni dugovi, koji nisu prijavljeni, sa onim prijavile 
nim koji p,elazo loalno zadužonjo, to je, gospodo, 
na'.avno jodna noizvosnost, ali, U svakom slmaju, 
po mom mišljenju, difo.enoijo ne mogu bili voliko. 
I   ako,   gospodo,   dopustimo   da,   možda,   zaduženje 
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ne iznosi 7 milijardi, možda će biti cifia od 6 i po 
milijaidi tačna, svakako moiamo računati s tim, 
da ee seljački dugovi kreću između 6—7 milijardi 
dina a. Rekao bih, gospodo, to, da sam fakt o visini 
zaduženja bilno utiče na to, na koji način se 1ajp;o- 
blem ima da resi. Kad uvažile to, što je do sada 
rađeno, kako je spreman malerijal, da dođemo do 
potiebnih posebnih podataka, onda ćele, gospodo, 
uvideti i to, da jedna osnova, koja bi se bila dala i 
podnela Naiodnoj skupštini bez dovoljno laziađenih 
poda'aka, ne bi mogla da odgovoii i ne bi mogla 
da zadovolji, da bismo ieskiiali da donesemo na 
osnovu nedovoljnog poznavanja stvari jedno rđavo 
rešenje. I zalo mislim da je manje šlele, ako je bila 
stvar nešto duže potrajala i da će biti manje štete 
od toga, ako se dosadašnji Zakon za jedno izvesno 
vreme pioduži. A, gospodo, ja sam uveien, da je mo- 
gućnost tu, da možemo pie isteka ioka od dva meseca 
dana doneli nov zakon. Na laj način moćićemo za- 
dovoljiti one, koji laj zakon toliko očekuju, a i mo- 
ćićemo da unesemo u taj zakon i takve odiedbe, koje 
će imati kaiakter olakšanja opštih ovih odnosa, 
olakšanja   tamo,   gde   su   ona   apsolutno   potrebna. 

Kod toga, lazume se," moiamo da vodimo računa 
i o kicditniiu odnosima uopšte, a specijalno o samim 
poveriocima; moramo da vodimo računa, gospodo, 
o tome da ulagači, koju pieslavljaju takođe dobar 
deo našeg naioda, da ti kod toga ne postiadaju, da 
se i o njima vodi računa. Uzimajući na jednoj stiani, 
gospodo, izaziva se nevolja i na taj način ne bismo 
stvorili ni pravilno, ni p:avedno rešenje. (Zagor— 
Jedan glas: Tieba, gospodine Ministie, pribaviti 
potiebne podatke koliko su ulozi na štednjul) 

Toliko, gospodo, kao p elhodno obavešlenje, kako 
se radilo i kakva name:a postoji. A što se tiče daljeg, 
o tome svemu imaćemo рмИкс obsežno da govorimo 
kada laj P.edlog zakona dođe na dnevni ied. 

U vezi s lime, gospodo, kako sam sada to pi- 
tanje olua/.iagao jesle i moj govor, koji sam držao 
u Dugom Selu. Ja 1i\mo nisam dao prikaz definitiv- 
BOff K'HMija loga pitanja, nego sam govoiio o tome 
pioblemu kako se on postavlja. I na tome zboru, 
gde je bilo Babrano peko 1.000 hrvatskih seljaka, 
U čislo lii-valskom kiuju, gospodo, na tome zboru 
govorio sam i o onome vrlo važnom elementu, koji 
se odnosi na kioditmi sposobnost svakog pojedinca, 
pa i države.   \ to je čuvanje ugleda i poveienja. 

Onaj koji uživa ugled, onaj koji uživa poveienje 
svojih suseda i povei ila.ca, dobiće vazda jcflinije 
bedite, nego onaj koji živi laskaluino i u čijoj je 
kući aemir i omraza. <',ospodo, to je isto i sa gle- 
dišta državnog kredita. Svaka država moraeurevnjivo 
'la pazi na to da se njen ugled i kiedit ne krnje, ona 
treba da uživa najveće povo onjo u svetu. Ali sam 
Uneo i to kako se sa nep, ija'eljske strane u stranim 
aovinama piSe, kako u na;oj državi postoji nemir 
i pobuna i s lime se hoće da se sleti ugledu aale dr- 
žave,   i   da   se   s   lime   imisli   kiedit   i  poveienje koja 
"aša država uživa  u  inosUanetvu (Pljcskanjc). 

Ja sarrr tO gOVOiio ua onome teienu, rra kome 
Karir znao da so sa izvesne sirano stvara raspoloženje 
' vi- ovanje da su kod nas nemili i sa koje so strane 
Beli da se u našoj državi izazove pometnja, da se 
dođe do pobune. Govorio sam i o težnjama opozicijo, 
0 pitanju zastave i moram da ka/em da sve te teze 
koje sam ja izrreo hrvatski seljaci primaju i oni ве 

slažu   sa   državnom   politikom.   (Pljeskanje   i   burni 
poklici:  Živeli  Hrvati!). 

Ja sam govorio tamo u onom momentu kada su 
otkrivena izvesna nastojanja, koja su bila bezuspe'ina, 
i izvesna nastojanja o kojima je D-r Lončar ević ovde 
malo pre govorio, samo moram da kažem da sam se 
vanredno iznenadio, kada je D-r Lončar ević išao 
podmetanjem i iskrivljavanjem moga govora na to 
da mene napadne a nije našao ni jednu ieč da osudi 
one koji su te nemire hteli da izazovu (Burni po- 
klici: Ziveol) Zato sam ja u početku rekao da svaki 
onaj, ko u svetu govori kao što ovde govori D-r Lon- 
čarević sigurno radi na štetu državnog ugleda, ne radi 
na tome da taj ugled podiže, nego da ga ponizi i da 
izazove nepoverenje. 

Ja mislim, gospodo, da mogu da kažem to, da 
je g. D-r Lončareviću više krivo što naša državna 
i nacionalna politika, onako kako je mi provodimo, 
ima uspeha baš među hrvatskim seljacima (Pljes- 
kanje i živo odobravanje), i to je glavni razlog zbog 
čega je on ovako i na ovaj način ovde govorio. Zato 
ja sav taj njegov govor i ne uzimam tragično, jer 
onaj se ljuti koji gubi, a g. d-r Lončar ević je davno 
izgubio u svome srezu sve (Živo odobravanje). Ja 
mislim da nije potrebno da specijalno istaknem to, 
kako je sasvim netačne stvari g. Lončar ević iz moga 
govora izneo, i kako je to jedno sasvim bezprimeino 
izvrtanje onoga, što sam ja govorio, kad g. d-r Lon- 
čarević podmeće meni, i kaže, da sam ja rekao, da 
je naša zemlja rasipna, i da na'a zemlja nije solidna. 
Ja, gospodo, neznam kako da kažem, i kako da oce- 
nim takve stvari, jer to nije više ni sofisterija, nego 
nešto mnogo jače. To je vrlo teško kvalifikovati 
među nama, taj način onako, kako bi trebalo. 

Sad, gospodo, da se osvrnem i na navod g. d-r 
Lončarevića u vezi sa Agrarnom bankom. Ja nisam 
hteo da odgovaram direktno g. Lončareviću na nje- 
govu interpelaciju, nego sam izvestio Pretsedništvo 
Narodne skupštine, da sam spreman da na tu inter- 
pelaciju odgovorim kad ga skupština bude stavila 
na dnevni red, a u mojoj moći nije to da ja stavljam 
na dnevni red {Dr. Loniarević: U mojoj moći je još 
manje, g. Ministre!) Ali u diskusiji, koja se vodila 
rr odboru, ja sam govorio i o tome slučaju, jer se 
zap-avo taj slučaj g. Lončarevića može smatrati 
kao jedan klasičan slučaj. G. D-r Lončarević podneo 
je kao advokat tužbu protiv jednog zemljoradnika, 
tražeći da se njegova zemlja proda. I g. Lončarević 
dolazi u Narodnu skupštinu, kao narodni poslanik, 
da inte-peliše G. Ministra zbog toga, što je tu nare- 
đena javna dražba, koju je on kao advokat tražio. 
(Žagor i larma, Dr. Lonfanvići Vama je ta stvar 
nepoznata, G. Ministre, i tako može da govori samo 
je 'an nedoučeni pravnik!) Ja imam o tome zvanične 
podatke. G. D-r Lončarević, kao advokat, tražio 
je 11 derembra 1931 godine od suda u Siomskoj Mi- 
trovici, upravo on je podneo dražbenu molhu Stcvana- 
Subića, kolara iz Martinovca, kojom je tražio prodaju 
nopokretnosti Stanka Tutulundžije, zhog neplaće- 
nih 1000 dinara duga. Tada je sud na javnu dražbu 
pozvao bio i Privilegovanu agrarnu banku, za dan 
24 februara 1932 godine na ročište, i banka se je 
pridružila tome dražhenom zahtevu, i ona je i kupila 
kao imanje. Dakle Agrarna banka kad je kupila to 
zemljište, ona ga je ostavila i dalje u posed i ruko- 
vanje   njegovom   dosadašnjem   dužniku,   stavljajući 
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mu  na volju, da olplati samo anuitete, bez otplata, 
pa da i dalje zadizi taj  svoj posed. 

Kada je, gospodo, ieč o poslovanju Agrarne 
banke dopustite mi da piočitam samo jedan pasus 
iz njenog izvestaja od 7 oktobra ove godine. Tu se 
kaže: 

„Na 113.374 isplaćenib zajmova do danas je 
prodajni postupak p:oveden samo u 144 slučaja, 
dakle ispod Vs na- hiljadu, a i od ovih će preko ^г 
biti polpuno saniiano. Definitivna piodaja izvijena 
je do sada samo u dva slučaja i to na zahtev ostalih 
verovnika. Nijedno odstianjenje od poseda nije pio- 
vedeno. Utužbe banka smatia zadnjom opomenom 
te je i to skopčano sa što manjim troškovima. Dakle 
uza sve izuzimanje od odredaba zakona o zaštiti 
zemljoradnika P. a. banka je zemljo;adnika i u 
slučaju neurednosti do skrajnosti zaštitila dozvolja- 
vanjem svih mogućih olakšica. U slučaju kupovine 
dužnikovog imanja P. a. banka nastoji da zemljo- 
radniku ili njegovoj porodici spasi sve što se spasiti 
dade i da mu sačuva i bitnost njegove imovine, žrtvu- 
jući  pri  tome  i  svoje  interese". 

Gospodo, to je zvanični izvešlaj koji ja imam 
od Privilegovane agiame banke. Ja nemam razloga 
da sumnjam u taj izveštaj. A razume se u koliko bi 
dobio drugi odgovaiajući materijal da bi svoj sud 
morao u toj stvari iz osnova da pi omenim. Ali, go- 
spodo, u Agrarnoj banci sede predstavnici iz našeg 
javnog života, predstavnici na^eg zadrugarstva. I 
ja bih moiao da se čudim kada bi se mogli davali 
izveštaji koji ne bi odgovaiali slanju stvari. U tom 
pogledu, gospodo, mi ćemo imati dovoljno moguć- 
nosti da ispitamo i da ustanovimo stanje stvari, 
a dok su izveštaji ovakvi kakve ja imam, ja im moram 
pokloniti svoju punu veru. 

Gospodo, ja sam već ranije spomenuo zašto ne 
ulazimo za ovaj momenat u to da donosimo izmene 
u ovom dosadašnjem Zakonu, jer 1и nas to p edaleko 
odvelo i sigurno jo da u tako kratkom vremenu ae 
bismo mogli izjednačiti na^o poglede, ne bismo mo- 
gli na brzu ruku doneti solucijo 1<ојо bi bile dobre. 
Ali zato treba da ubrzamo taj posuo i đa što pre re- 
šimo ovaj pioblem onako, kako ćemo ga moći da 
rešimo u današnjim teškim prilikama.. Produžavanje 
ovoga Zakona, gospodo, znači to da svi stojimo na 
stanovištu da je zemljoradniku zaštita joS uvek po- 
trebna. I polazeći sa toga stanovišta mi mu tu za- 
štitu želimo da damo; mi nm želimo da цбишш ii 
olakšicu kojom ćemo ga osposobiti da može da dočeka 
bolje dane. 

A na kraju da još samo jednu stvar tangiram. 
Obzirom na priliko i pojavo u oaSoj zemlji i ta nasto- 
janja koja se pieduzimaju sa raznih strana protivu 
nje, piotivu njenoga ugledu, gospodo, ja mislim 
da je momenal kad svi pravi patriote ti.eba da se 
zamisle kako ćemo sa Sto većom energijom uSiniti 
sve da se odbiju sva ta aaetojavanju иромта piotivu 
naše države. (Odobravanje). 

I ja zato, gospodo, i sada zavirujući svoj govor, 
molim i "Vas, molim i oelu javnost da vodiiačnna 
o tome, jer svaki korak, na kraju krajeva evako pre- 
duzimanje, svaka stvar osvećuje ве na kraju паммп 
najmnogobiojnijemslulczii, na cm zemljoradniku, osve- 
ćuje se na kiaju krajeva sve seljaku ako ве Qe vodi 
računa  o  drŽavi,   o  njenoj   snazi,   o   njenom   ugledu 
i o njenom kieditu. (Bmno odobravanje, pljesak i 
povici: Tako jel Živeol). 

Potpretsednik Dr. KoštaPopović: Ima reč g. D-r 
Lončaiević radi ličnog obja:njenja. Po Poslovniku, 
gospodine posjaniče, imate piavo radi ličnog ob- 
jašnjenja da govorite samo pet minuta. 

Dr. Ivan Lončarević: Ja samo molim Gospodina 
Pretsednika, a i Gospodina Ministra da budu toliko 
liberalni pa da i mene saslušaju. 

Gospodo poslanici, vi ste svi svedoci da, kada 
sam ja govorio, nisam bio ličan i da nisam nikakve 
aluzije p.avio na Gospodina Ministra poljoprivrede, 
a najmanje sam se služio neparlamentarnim izrazima, 
kojima se služio Gospodin Ministar, nemajući drugih 
aigumenata da pobije ono što sam ja ovde izneo. 
Gospodin Ministar poljoprivrede je rekao da sam ja 
podmetao, izkrivljavao njegov govor u Dugom Selu. 
Ja sam već na primetbu poslanika g. Jeftića rekao, 
da ja moiam prema našim današnjim javnim prili- 
kama u zemlji uzeti, da je doslovno istina ono što 
izađe u novinama, a pogotovu ono što izađe iz govora 
jednog aktivnog člana Kraljevske vlade i pogotovo 
kad svi znate kako se tada postupa i kako se stavlja 
u pokiet sav apaiat, počev od šefa Centralnog Pres- 
biioa pa do državnog tužioca, koji pažljivo gledaju 
i piegledaju šta je lekao jedan Ministar i staiaju se 
da se to pusti u javnost. Dakle ja ne mogu pretpo- 
staviti da bi bila neistina ono što je doneo ugledni 
beogradski list „Politika", sigurno od svog speci- 
jalnog izvestioca, koji je bio u Dugom Selu. 

Kada se ide tako daleko sa strane jednog aktiv- 
nog Ministra, koji jednom narodnom poslaniku kaže 
da podmeće i izvrće, onda i Gospodin Prelsednik i 
svi vi morate imati strpljenja i dati mi mogućnost 
da se ja od toga odbranim. Ja ne podmećem i "c 
Izvrćem. (Ilddti-Todnr Diniilrijn'ić: Pa to samo i 
radilo!) Ja se pozivam na „Politiku" i evo šta se 
tamo kaže: „Kada bi bile normalne prilike, moglo 
bi se to regulisati jednim spoljnim kieditom, ali u 
ovim poiernoćenim odnosima to je teško, pogotovu 
kad neprijatelji ove zemlje... (Milinko Miliilinović: 
Pa eto kaže „neprijatelji"!)... pronose glasove o ne- 
mirima i uzbunama i time ubijaju kredit u inostran- 
slvn, od koga bi imali koristi i seljaci i zanatli e i 
industrijalci. Kredit se uvok dobija na obraz i dobar 
glas. Onaj koji je bio rasipair i nije bio solidan, ОП 
nije dobio kredit". (Mihistnr poljoprivrede Juraj 
Demetrooić: Vi ste rekli da sam ja ubio kredit zemlji). 
Pa, Gospodine Ministre, vi sto joj ga i ubili kad sto 
ovaj govor izgovorili, (('naja i protesti.) Kad sam 
govorio o tome bio mi je baš razlog to da ovde od 
vas 300 i toliko svega je nas pet vodilo računa da 
se to osudi i tO baš u interesu ugleda zemlje. (Graja). 
Uzmite mi геб, pa neću govoriti, {limnko AvrumovUi 
O Velebitu kaži štogod!) Ja ne znam o tome ništa 
pa sam zato i pitao Gospodina Ministra, da nam 
on  kažo. 

Gospodo, iz ovoga jasiro sledi, da bi mi trebali 
pitanje soljaćkib dugova legnlisali spoljnim zajmom. 
Valjda ovde nema novaca, valjda sn ovde piazm" 
kase. Spoljnim zajmom, gospodo, a kažo se: to so 
teško dobija jor su poiemećoni odnosi (a ko je dobio 
zajam) dobila je Cohoslo\ arka. Ронмпогст su odnOUj 
pošto gospodin Ministar nije to rastumačio, već kažo, 
da su poremećeni odnosi, ja smatram, da je gospodin 
Ministar aludirao na Sitavu evettku privredu, a kaž*' 
„specijalno kod nas jer neprijatelj] ove zemlje ргО' 
nose to, i to..." Jasrro je, da neprijatelji ovo zemljo 
uspevaju, da nam ubiju kredit u inoslranslvu. Ovakva 
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izjava nikada nije pala sa ovoga mesta. I gospodin 
Ministar neće da ovdeopovrgne to, što je izašlo u „Po- 
litici" {Dr. Milosluv Stojadinović: Piočitaj;e to celo 
mesto).   Ne   puštaju   me   drugovi   da   piočitam. 

Gospodo, mi naprimer od čitavog zasedanja 
Narodne skupštine, od novembra prošle godine do 
sada, nismo imali valjda dva politička govoia sa 
strane Kraljevske vlade, pa je i gospodin Pietsednik 
današnje Kialjevske vlade, govorio ne ovde već u 
svome klubu. 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Gospodine pos- 
lanice, to nije lična odbrana, imate svega 5 minuta. 

1)-г Ivan Lončarević (nastavlja): Dakle, gospodo, 
kako dalje glasi ta izjava ? Dakle, kaže: „Pogotovu, 
kad neprijatelji ove zemlje pronose glasove o nemi- 
rima i uzbunama i time ubijaju kiedit u inostranstvu, 
od koga bi imali koristi i seljaci i zanatlije i indu- 
strijalci". Dalje nastavlja: „kiedit se uvek dobija 
na obraz i dobar glas (Glasovi: Tako jel) Ako mi 
nismo dobili kiedit, što znači to onda ? Onaj koji je 
bioiasipan, kojinijebio solidan, on nije dobio kredit. 
Dakle, vidi se, da ja ništa nisam izvrnuo i ja odbi- 
jam, da bi ja to ma kome, a najmanje gospodinu 
Ministru poljopriviede ikada učinio. Ali, gospodin 
Ministar poljopriviede ustvrdio je, da sam ja svojim 
govoiom učinio više štete kieditu zemlje nego ne znam 
ko, a najmanje nego on. 

Gospodo, osim toga gospodin Ministar je izjavio, 
da ja, dok sam govorio o njegovom govoru, nisam 
našao ni jednu reč, da osudim ove nepiijalelje zemlje 
koji šiie te glasove o Kialjevskoj vladi. Gospodo, 
izgleda, da je gospodin Ministar bio i suviše ešoliian 
kad nije čuo šta sam ja kazao. Ja sam uz pljesak 
sviju izjavio da nema nikoga, a najmanje kakvi ne- 
prijatelji ove zemlje, koji bi mogli okaljati njen 
obiaz ili njezin dobar glas. Ja mislim da je to do- 
voljno. Ako nisam podulje o tome govorio, samo 
je krivnja Kialjevske vlade i gospodina Ministra. 
Sad se vraćam na ono što sam kazao, nemamo ni- 
kakve političke debate u ovome Domu. O tome je 
govorio gospodin Grga Andelinović, prvo je on na- 
glasio. Od onoga viemena nemamo nikakve poli- 
tičke debate. I gospodin pietsednik vlade, kad govori, 
ne govori ovde, da se razvije diskusija o njegovom 
muodnom jedinstvu i nnutainom uiedenju. Da mu 
dokažem, da je on otstupio od programa Kraljevske 
iH'scde i besedo Naiodnog Pietstavništva. Kad bi 
Kmljevska vlada, a gospodin Ministar poljoprivrede 
jo član Kraljevske vlade i može to da izdejstvnje, 
đula diskusiju o događajima koji su bili u Lici, dok 
gospodin Minislar, kad je govorio kaže, da ja alu- 
diram na to događaje, a ja to nisam ni znao, nego 
sam saznao pro tri dana u Zagiobu, ah kad bi mi 
znali šta je lamo bilo, onda bi se manje moglo po- 
zivati na reči što ni sam to osudio. Gospodo, vi ste 
svodoci, gospodin Ministar poljopriviede o lome 
ništa nije govorio. 

Potpretsednik Dr. Kosla Popović: Imale zavr- 
šili  gospodine poslanice 

l)-r Ivan Lončarcvič (naslavlja): Gospodin Mi- 
nistar poljopriviede kako nema stvarnih aiguiiKMiaia 
prelazi na аТ teren i kaže, da je meni krivo što 
polilika ova vaša uspeva u lirviUskom dolu. Gospodo, 
to bi bilo divno kad l>i mi dopustili da govorim 0 
tome kako  la polilika  uspeva u hrvatskom delu na- 
roda. Ovlastite gospodina ptetsednika da me pusti 
da govorim o lome. Gospodo, onda uelu iiuali danas, 

a kaže gospodin Ministar naročito nam je krivo što 
sam ja doživeo slom. Sav svet koji me je birao otišao 
je u J. R. S. D. Gospodo, prošlo je baiem pola godine, 
dok su se gospoda iz J.R.S.D. usudila da uđu u moj 
srez i kad su ušli, da vam kažem kako je tamo bilo. 

Potpretsednik D-r Košta Popović: To ne pripada 
u  lično   obja-njenje. 

D-r Ivan Lonearevič: (nastavlja): Gospodin Mi- 
nistar je o tome govorio. Gospodo, od 59 sela, koliko 
ima taj srez, došlo je 49 osoba, i u tome srezu, koji 
je eminentno hrvatski siez, ima vrlo malo Srba, u 
tome srezu od tih Hi vata kojih ima puno u J.R.S.D. 
nisu mogli da izaberu Hrvata za pietsednika, nego 
su moiali da izaberu Srbina. (Glasovi: To te bolil 
— Giaja). 

Ja se čudim kako je g. Ministar poljoprivrede 
na oči i na uši tolikih advokata u vladinoj većini 
smeo da govori ovako o slučaju Privilegovane agrarne 
banke kao što je govorio, osim gospodo, ako g. Mini- 
star nije nedoučeni piavnik pa ne zna naš ovršni red, 
ne zna kako se postupa sa diažbama nekretnine. Ja 
ga upućujem na druga Aueia, na Ministra Palačeka, 
na druga Glišu Tadića neka mu oni rastumače šta 
znači kada neko tiaži diažbu za nekretnine pa na 
dražbu ne dođe a toj se diažbi pridruži Privilegovana 
agi ama banka pa pioda imanje i sama ga kupi. Neka 
mu to oni rastumače, mislim da će biti dobro. 

Potpretsednik D-r Košta Popović: Pielazimo na 
glasanje zakonskog pi odloga u načelu. Oni koji su 
za glasače za, koji su piotiv glasače protiv. 

Sekretar Anlc Kovač: Pioziva poslanike da gla- 
saju i oni su  glasali ovako: 

Avramovič Rranko — za 
Adić Ante — za 
Aksentijcvić Aleksandar — za 
Aleksić Košta — za 
Alilović Šaćir — za 
Andelinović Grgur Budislav Dr. — za 
Antonijević Dušan —■ za 
Antunović Josip — za 
Arandclović Jovan — za 
Auor Ljudevit Dr. — za 
Babamović Jordan — za 
Baljić Salih — za 
Banjao Ljubomir      otsutan 
Barać Branko Dr. — otsutan 
lial inić  .lozo — otsutan 
Račić Stjepan Dr. — otsutan 
Benko Josip — otsutan 
Beširović Dimitrije R. — otsutan 
Bogdanović Iso — za 
Božić Milan — za 
Borisavljcvić Slrahinja —■ za 
Hrkič Sljepan — za 
BruSija Radoslav —  za 
Budišin Stevan — za 
Bukvić Aleksandar — za 
Bunbvić Milan — za 
Valjavec Stjepan — za 
Varda Sovcr — otsutan 
Vasiljavić Slovan Dr. — otsutan 
Veliftković Miladin — za 
Vrljković Voljko — za 
Vidaković Vitomir      za 
Vidić Ješa  I )r.        za 
Vidović Bogdan Dr.    - za 
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Vojinović Jovan V. — za 
Vošnjak Bogumil Dr. — za 
Vujić Dimitrije V. — otsutan 
Vukićević Bogić Dr. — za 
Gavrančić Oton Dr. — protiv 
Gavrilović Oto — za 
Gajsek Karlo — otsutan 
Glavički Božidar — otsutan 
Gospodnelić Franjo — za 
Grajić Pero — otsutan 
Grba Milovan Dr. — za 
Grbić Emilijan — za 
Grđić Vasilj — otsutan 
Grubanović Milan — za 
Gruber Franjo Dr. — otsutan 
Davidović Vitomir — za 
Danilović Živko — otsutan 
Demetrović Juraj — za 
Dervišić Dulaga — za 
Dimitrijević Mita — otsutan 
Dimitrijević Hadži-Todor — za 
Dobrović Milan S. — za 
Dobrovoljac Milan J. — za 
Dovezenski Jovan S. — za 
Dodić Aleksandar-Taka — za 
Došen Mirko Dr. — za 
Dragović Miloš P. — za 
Drljača Branko — otsutan 
Drmelj Alojzij —  za 
Duboković Juraj — za 
Đokić Risto — za 
Đordević Vladimir — za 
Durić Mibailo — za 
Elegović Ivo Dr. — otsutan 
Zivanović Milan — za 
Zivaii'-cvić Mihailo — otsutan 
Zivković Negosim Dr. — za 
Zivojinović Dušan M. — za 
Zaharić Čedomir — za 
/oljković Boško — za 
Zomljić Jakob — otsutan 
Ivandekić — Ivković Mirko Dr. — 
Ivaiiišević Petar — za 
Ivančević Dušan — za 
Isaković Milivoje Đ. — otsutan 
I sako vi 6 Mito — za 
Janković Velizar Dr. — otsutan 
Jevremović Dragoljub Dr. — za 
Jevtić Zivotijc — za 
Jevtić Milutin Al. — za 
Jevtić Mihailo R. — za 
Jevtić Radovan — za 
Jclić Milutin — za 
Jelirić Boža C. -   za 
Jeremić Zivojin — za 
Jovan Andrija — otsutan 
Jovanović Aleksandar — oteutan 
Jovanović Doka — za 
Jovanović Jova —■ za 
Jovičić Dobrosav — za 
Kadić Husein — za 
Kajmaković Omer — za 
Kalamatijević Mihailo R. —> za 
Kandić Joviša K. — za 
Kalić Miloš — otsutan 
Kaćanski Ste van — za 
Kešeljević Nikola Dr. — za 

za 

Kline Anton — za 
Knežević Lovro —  otsutan 
Knežević Stjepo Dr. —  otsutan 
Kovač Ante Lj. — za 
Kovačević Dragutin — Karlo — za 
Kožulj Marko Dr. — za 
Kojić Dragutin Dr. — za 
Koman Albin —■ otsutan 
Kostić Dragutin Dr. — za 
Kostić Milorad J. Dr. — za 
Kraljević Dragan Dr. — za 
Kramer Albert Dr. — za 
Kraft Stevan Dr. — otsutan 
Krejči Anton — za 
Krstanović Risto — za 
Krstić Vladimir — za 
Krstić Milutin — za 
Krstić Mihailo V. — za 
Krstić Simo — za 
Kuzmanović Lazar K. — otsutan 
Kujundžić Andrija K. — otsutan 
Kujundžić Bogoljub K. — otsutan 
Kumanudi Košta Dr. — otsutan 
Kuntarić Ante Dr. — za 
Kunjašić Joahim — za 
Kurtović Vojko — otsutan 
Kurtović Sukrija — otsutan 
Lazarević Milovan M. — za 
Lazarević Todor Dr. — za 
Lazarević Teodosije K. — za 
Lazarević Filip S. Dr. — za 
Leušić Đuro Dr. — za 
Lisvac Mladen Dr. — za 
Lončarević Ivan Dr. — otsutan 
Lončar Ivan — otsutan 
Lončar Stanko — za 
Lukić Zivan Dr. — za 
Lulić Petar — za 
Makar   Dako — za 
Maksimović Božidar —  otsutan 
Maksimović Stjepan — za 
Malančec Vlado Dr. — otsutan 
Marinković Vojislav Dr. •—i otsutan 
Marjan Đuro — otsutan 
Marjanac Simo — otsutan 
Markić Franjo — za 
Marković Milenko Dr. — za 
Marković Milorad P. — za 
Marković Nikola — za 
Marković Petar K. — za 
Mastrović Ante F. — za 
Matica Pavao — za 
Matić Doka N. — za 
Maceković Matija —■ za 
Mašić Marko — za 
Metikoš Milan Dr. — za 
Mijić Milan Đ. — za 
Miletić Vjekoslav Dr. —  otsutan 
Milotić Vladislav — otsulan 
Milošević Gavro — za 
Milošević Mladen P. — otsutan 
Milntinović Milinko R. — otsutan 
Milutinović Milorad Đ. — otsutan 
Misirlić Jovan T. — za 
Mitrović Jovan R. — otsutan 
Mihailović Ilija P. — za 
Mihajlović Svetislav Dr. — za 
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Mohorić  Ivan — za 
Mravlje Milan — za 
-Mulalić Muslaia A. — za 
.\ajdofer Mirko — za 
NeHeljković l.'roš P. — za 
Nikić Nikola Dr. — za 
Nikić Fedor Dr. —- otsutau 
Nikodijević Arandel 1). — za 
Nikolić Branko Dr. — otsulan 
Ninković Tripko — otsutan 
Nuić Petar Dr. — olsnlan 
Njamcid Ranko Dr. -     otsutan 
Obradović Aleksa J.  -    otsutan 
Ostojić Đuro Dr. — za 
Pavlič Alojzij — otsutan 
PaleČek Ivan Dr. — za 
Parabućski Đordc        za 
Paranos Jjpiro F. — za 
Pahernik  l'ranjo        za 
Patrnogić Ljuba       za 
Perić Matej Dr. — za 
Perić Milivoje Đ. ■— otsutan 
Perić Ninko Dr. — za 
Perko Dragutin V. — za 
Petković Milan — olsulan 
l'etovar Lovro — otsutan 
Petrak Nikola -   za 
Petri&ć Živko Dr. -    za 
I'etrov ić Marko — otsutan 
Pešić Milutin — otsutan 
Pivko Ljudevit  Dt. — za 
Pištelie Slavko A.  Dr. -     za 
Pogačnik Viktor — za 
Popovie Dimitrije On.    - olsulan 
PopOViĆ   Dobrivoje  ОвГ.   Dr.  —  olsiitan 
Popović Dušan        olsfitan 
l'opovir Jeftimije — otsutan 
Popović Košta Dr.    - preUedava 
l'opovir Milan V. — otsutau 
Popović Milan  Dr.        za 
Popović Svetislav Dr,       otsutan 
l'raljak  Nedeljko        za 
l'reka Nikola        za 
PrekorSek   Ivan        za 
l'ritu'ip  .lovo OtSUtan 
l'iša §ime Dr,       za 
l'iisloslemšek   Kasto za 
Piicelj   Ivan  .1. za 
Uadivojcvić Lazar Lj'. - - za 
Radić   Ivan olsnlan 
Uadovic SaVO   Dr. olsnlan 
Hadonjic  Milan olsnlan 
RadoniĆ  Miljan olsulan 
Uajić 'l'oša   Dr. za 
Иако  Janko  Dr. olsnlan 
Иарс Slane  Dr. za 
Reseli (Itmar      oteutan 
Rorbaher Julijan Dr.      ottflten 
Savić Arandel        olsulan 
Savić Sava V.       oteutan 
Savković  Ilija       olsnlan 
Santo Gavro Dr.       oteutan 
Saračević Radenko      otsutefl 
SekuliĆ Milan  Dr.        za 
Sclir .loču M.        olsnlan 
Selinauović  Mija        Вв 
siinic Milorad       olsulan 

Simović Aleksandar M. — otsutan 
Smiljanić Toma Dr. — za 
Sokić Miloje M. — za 
Sokolović Nikola — za 
Spasović Vukašin — otsutan 
Spahić Vlado ■— otsutan 
Spindler Vjekoslav — otsulan 
Spinčić Vjekoslav — otsutan 
Srškić Milan Dr. — za 
Stažić Josip — otsutan 
Stajković Nikola — otsutan 
Stajković Nikola — otsutan 
Stanić Andra — otsutan 
Stanišić Vladimir Dr. — za 
Stanojević Dragomir M. — za 
Stanojević Milutin — otsutan 
Stevanović Živojin Ar. — olsnlan 
Stevanović Milan — za 
Stepanov Mlivoj — za 
Stepanović Milan R. — za 
Stefanović  Ignjat — otsutan 
Stijić Milan Dr. — za 
Stojadinović Milosav Dr.     - za 
Stojković Milan Đ. Dr. — za 
Stolić Stamenko — za 
Strezović Krsta — otsn! an 
Subotić Nikola Dr. — olsulan 
Tadić r.ligorije Dr. — protiv 
Teodorović Vojislav — za 
Tešić Maksi m — za 
Tolić   Ignjat  M.   Dr. — olsulan 
Tomić Jakob —   otsutan 
Tonić Todor R. -— za 
Topalović Milan — otsutan 
Toromanović Hasan — za 
Trbić Vasilije — za 
Trbojević Uroš Dr. — za 
Trifunović LjubiSa — olsulan 
Trkulja Stanko — otsulan 
Trpković Stavra K. -- otsutan 
('irić Đorde - -  za 
f'irić Stevan  -    za 
Cuković Milan — otsulan 
Uzunović Nikola — za 
Drek   Ivan     • otsutan 
l rošcvić  Mirko   II. za 
Drukalo Sergije       oteutan 
Kidančević Toma   Dr. -  • oteutan 
l'izir Viktor — za 
ć'olirić Агеа — za 
liajdinjak Anton - - za 
Hanžek Lavoslav Dr. - 
llasanbegović Av.lo Dr. 
Ilodera Svetislav V.     - 
Hribar Nikola — za 
llrislic Bora     ■ otsutan 
Cemović Filip — otsutan 
Cerer Anton       otsutan 
Cipušević  Melodije        za 
("lorbić Branko        otsntan 
(lobudž.ić  llaziin        za 
Sarković Tiliomir •     za 
f)(!ga  l'Cnlo        otsntan 
Šclmić  Dragić  M.     • oteutan 
Šccciov Slavko  Dr. - - olsulan 
^iljegović N'ladimir —- otsntan 
Šiftar Stevan za 

za 
■ otsntan 

oteutan 



50 LIV  UEDOVNI SASTANAK 17 OKTOBRA  1932. 

Šnajdar Franjo — za 
Šumenković Ilija Dr. — za 
^иптпп Đuro Dr. — otsutan 

Potpretsednik D-r Kcsta Popović: Glasanje je 
završeno. Glasalo je 188 poslanika za, a dvojica 
vrotiv. Piema tome ovaj zakonski piedlog prim- 
ljen je u načelu. Sad pielazimo na preties u pojedi- 
nostima. 

Izvestiluc Nikola Sckolovio Sita cl. I koji glasi: 
„Važnost zakona od 19 aprila 1932 godine o zaštiti 
zemljoiadnika i o stavljanju na snagu pojedinih 
piopisa Zakona o izvrženju i obezbeđenju produžuje 
se od 20 oktobra 1932 godine pa do 20 decembra 1932". 

D-r Ivan Lončarevio: Gospodine Pietsedniče, ja 
bi želeo da govorim o  ovome elanu. 

Potpretsednik P-r Košta Popovir: Izvolite, go- 
spodine poslanice. 

Р-г Ivan Lonfarevit': Gospodo, ja sam već go- 
vorio o ovom § prvom, i kazao sam, da je on uepolpun 
i nedovoljan. Nepolpuu i nedovoljan po tome, što 
se u tome paragiafu predviđa da se obustava izvodi 
prinudnom sekvestiacijom bez obzira u čijem se 
posedu zemlja danas nalazi, da li u posedu upiav- 
Ijača ili  kakve  tieće  osobe.   Nisi a  drugo. 

Potpretsednik P-r Kcsta Popovič: Gospodo, stav- 
ljam na glasanje pročitani zakonski član 1. Oni koji 
su za odborski piedloženi član glasače sedenjem, a 
koji su piotivni, glasače ustajanjem. (Većina sedi). 
Većina sedi, time je ovaj § 1 primljen kako je od 
odboia predložen, a Urno je odbačen ujedno i predlog 
g.  d-r Lončaievića. 

D-r han Lonfarovič: Moj piedlog je samo nado- 
puna odborskome piedlogu, i o njemu M se imalo 
zasebno  glasali. 

Potpretsednik D-r Košta Popovu': Glasano je 
О tome da li se prima predloženi član kako je iz od- 
boia izašao. I kad je taj član lako primljen, onda 
je tim samim vaša nadopuna otpala. 

Izvest Une D-r Nikola  Sokolović  Pita: 

Član 2 
(1) § 3 Zakona o zaštiti  zemljoiadnika  i  0 stav 

ljanju na snagu pojedinih piopisa Zakona o izvrfienju 
obezbeđenju   dopunjuje   >e   novim   slavom   5, koji 

glasi: 
(5) Ako poveiilac, i privolom dužnika, naplati 

na ime kamate, provizijo, tio.-kova ili вШшо iznos 
voći od onog koji je dopusten po propisima -lava 
1 do 3, višak će so poveiiocn na tiaženje dužnika 
odbiti od glavnice, a osim toga će Ев poverilao kaz- 
niti za prestupak zatvoiom do 6 meseci i novčano 
do 5.000 dinara, u koliko se dolo po Krivi, nom zako 
niku nema stiože kazniti. Ako je dužnik potpuno 
izmirio dug, može tražiti povratak pomenUtOg viška. 

Potpretsednik D-r Košta l'opovič: Imaie8d-r Lon- 
čaiević. 

D-r LimParevič: Gospodo, ja ram govorio o tome, 
da nije p.avo da Privilegovana agrarna banka i ostale 
banko dobiju toliko daleku privilegiju da Вв njima 
dopušta na ustiob sviju ostnjili povciioca da oni 
i/vršuju svoja piava i onda kad p.ava ostalih ve.ov 
nika miruju. Ja natočite apolujem na zemljo:adnike 
da se taj član briše i da se ova oviba obustavi sve 
do 20 decembia o. g. i za njih lako da to piavo viedi 
za sve jednako. 

Potpretsednik D-r Košta Popovič: Gospodo, koje 
za član 2 u odborskom izveštaju taj će sedeti, a koje 
protiv on će ustati. (Svi sede). Kako većina sedi 
to objavljujem da je ovaj član primljen kako ga je 
izvestilac pročitao. 

Izvestiluc D-r Nikola Sokolović čita: 

Član 3 

Ovaj Zakon stupa u život kad ga Kralj poip^e 
i dobija obaveznu snagu kad se obnaroduje u „Služ- 
benim  novinama". 

Potpretsednik D-r Košta l'opovic Gospoda koja 
su za član 3 kako ga je g. izvestilac pročitao sedeče, 
a koji su piotiv ustaće. (Svi sede). Pošto su sva go- 
spoda naiodni poslanici sedeli, lo objavljujem da 
je ovaj član 3 primljen po izveštaju odborskom, te 
piema tome primljen-i ceo zakon. Pielazimo na gla- 
sanje. 

za 

za 

Dr. 

Avramović Branko 
Ađić Ante — za 
Aksentijević Aleksandar 
Aleksić Košta — za 
Alilović Šaćir — za 
Andelinović Grgur Hudislav 
Antonijević Dušan — za 
Antunović Josip — za 
Aranđelović Jovan — za 
Auer Ljudevit, Dr. — za 
Babamović Jordan — za 
Baljić Salih —• za 
Banjac Ljubomir — otsutan 
Barać Branko Dr. —  otsutan 
Batinić Jozo — otsutan 
Bačić Stjepan Dr. — otsutan 
Benko Josip ■— otsutan 
Beširović Dimitrije R. — otsutan 
Bogdanović Iso - - za 
Božić Milan — za 
Borisavljević Strabinja — za 
Brkić Stjepan — za 
Hnišija  Hadoslav - - za 
lindišin Stevan    ■ za 
Bukvić Aleksandar — za 
Bunović Milan — za 
Valjaveo Stjepan    - za 
Varda Sever — otsutan 
Vasiljević Stevan Dr. —  oteutan 
Velirković Miladin — za 
Veljković Veljko  ■ - za 
Vidaković Vitomir —  za 
Vidić Ješa Dr. — za 
Vidović Bogdan Dr. — za 
Vojinović Jovan V. — za 
Vožnjak Bogumil  Dr.    - za 
Vujić Dimitrije V. -— otsutan 
Vukićević BogiĆ Dr. — za 
da vrančić Oton  Dr.    •   otsutan 
C.avrilović Oto -- za 
Gajfiek Karlo      otsutao 
Olavički Božidar — otsutan 
Gospodnetić Franjo      za 
(irajić Pero — otsutan 
Grba Milovan  Dr. - • za 
Grbić Emilijan — za 
(irdić Vasilj otsutan 

za 
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drubanović Milan — za 
driiber Franjo Dr. — otsutan 
|)a\idović Vitomir — za 
Uanilović Živko — otsutan 
iJemetrović Juraj — za 
Dervišić Dulaca —• za 
Dimilrijević Mita — otsutan 
1 )imitrijević Hadži-Todor — za 
Dobrović Milan S. — za 
Dobrovoljac Milan J. — za 
Dovezenski Jovan S. —  za 
Dodić Aleksandar-Taka — za 
Došen Mirko Dr. — za 
Drljača Branko —   otsutan 
Drmelj Alojzij —   za 
Duboković Juraj — za 
Dokic Risto — za 
Dordević Vladimir — za 
Durić Miliailo — za 
!']legović Ivo Dr. — otsutan 
Živanović Milan — - za 
/ivančević Miliailo — otsutan 
Zivković Ne^osim Dr. ■—'za 
Zeljković Boško — za 
Zemljić Jakob — otsutan 
Ivandekić — Ivkovid Mirko Dr. ■ 
hauišević Petar —  za 
Ivančević  Dušan — za 
Isakovir Milhoje Đ. — Otsutan 
foaković Milo — za 
.lanković Velizai' Dr. — otsutan 
Jevremović Dragoljub Dr. — za 
Je vi lć Život ije — za 
Jevttić Milutin Л1. — za 
Jevtić Miliailo H. —■ za 
Jevtić Radovan    - za 
•irlir Milutin        /и 
Jeličić Boža C. — za 
Jeremić Zivoiin       za 
Jovan Andrija        otsutan 
.lovanovir Aleksandar   •  otsutan 
Jovanović Dokii       za 
Jovanović Jova       za 
.Idvirir Dohrosav        Zfl 
Kadić llusein — za 
Kajmaković (Imer      za 
Kalamaliji'N LĆ Miliailo  li 
Kandić Joviia K.    ■  za 
Kal ić Miloš       otsutan 
Karimski Stevan       za 
KeSeljević Nikola Dr. 
Kline  AntOn   -- za 
Knežević Lovro      otsutan 
Knežević Stjepo Dr.       otsutan 
Kovač Anic 1/j.       za 
Kovačević Dragutin  ■     Karlo •     za 
Kožulj Marko Dr.       za 
Kojić l'raguiin I>r. - ■ za 
Koman   Allun olsiilan 
Kostić Dragutin Dr.       za 
Kostić Milorad 3. Dr.       za 
Kraljević Dragan Dr.       za 
Kramer Alberl  Dr.       za 
Kraii Stevan Dr,       otautan 
Krojči Anton       za 
Krstanović Risto      za 
Krstić Vladimir      za 

- za 

za 

za 

olsutan 
za 
ol sul an 
— otsutan 

za 
za 

Krstić Milutin — za 
Krstić Mihailo V. — za 
Krstić Simo — za 
Kuzmanović Lazar K. — otsutan 
Kujundžić Andrija K. — otsutan 
Kujundžić Bogoljub K. — otsutna 
Kumanudi Košta Dr. — otsutan 
Kuntarić Ante Dr. — za 
Kunjašić Joahim — za 
Kurtović Vojko ■— otsutan 
Kurtović šukrija — otsutan 
Lazarević М11ол'ап M. — za 
Lazarević Todor Dr. —■ za 
Lazarević Teodosije K. —   za 
Lazarević Filip S. Dr. —   za 
Leusić Đuro Dr.   - za 
Lisavac Mladen Dr. — za 
Lončarević Ivan Dr. — otsutan 
Lončar Ivan — otsutan 
Lončar Stanko — za 
Lukić Zdvan Dr. — za 
Lulić Petar — za 
Makar   Dako — za 
Maksimović Božidar — 
Maksimović Stjepan — 
Malančec Vlado Dr. — 
Marinković Vojislav Dr. — 
Marjan Đuro — olsutan 
Marjanac Simo — otsutan 
Markić Franjo — za 
Markov ić Milonko Dr 
Marković Milorad Dr. 
Markovič Nikola — za 
Marković Petar K. — za 
Mastrović Aule F. — za 
Matica Pavao — za 
MalieDoka N. -• za 
Maceković Matija — za 
Mašie Marko        za 
Motikoš Milan Dr. —   za 
Mijić Milan Đ. — za 
Miletić Vjekoslav Dr. --   otsutan 
Miletič Vladislav — otsutan 
Miloševie Gavro        za 
Miloševie Mladen P. -• otsutan 
\rilutiuo\ie Milinko R. — otsutan 
Milnlinovič Milorad D. — otsutan 
Misirlić Jovan T.       za 
Miliovie Jovan  R. • - otsutan 
Mihailović Elija P.       za 
Mihajlović Svetislav Dr. ■—< za 
Moliorie, Ivan — za 
Mravlje Milan — za 
Mulalie Miistafa A. — 
Najdofcr Mirko — za 
Nedeljković Uroš P. 
Nikić Nikola Dr. - otsutan 
Nikić Fedor Dr. — otsutan 
Nikodijevie  Arandel   i).   za 

Nikolić Branko Dr.       otsutan 
Ninkovie Tripfco olsiilan 
Niiie Petar Dr.       otsutan 
Njameul Ranko Dr.     ■ otsutan 
Obradović Aleksa J.       otsutan 
(IstOJić  Đuro  Dr.    - za 
i'avlie  Alojzij olsiilan 
l'aleeek    Ivan   Dr. za 

za 

za 
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Parabućski Đorde — za 
Paranos Špiro F. — za 
PaherAik Franjo - - za 
Patrnogić Ljuba — za 
Peric Matej Dr.   — za 
Peric Milivoje Đ. -- olsiilau 
Peric Ninko Dr. — za 
Perko Dragutin V. —■ za 
Petković Milan — olsulan 
Pelovar Lovro —■ olsulan 
Petrak Nikola — za 
Petrieić Zivko Dr. — za 
Petrovič Marko — otsntan 
Pesič Milutin —  otsutan 
Pivko Ljudevit Dr. —   za 
l'istelu- Slavko A.  Dr.        za 
Pogačnik Viktor -— za 
Popović Dimitrije On. — olsulan 
Popović Dobrivoje Ger. Dr. — otsulan 
Popović Dušan — otsutan 
Popović Jeftimije — olsulan 
Popović Kosta D-r pietse!!ava 
Popović Milan V. — otsutan 
Popović Milan Dr. -   za 
Popović Svelislav Dr.        olsulan 
Praljak  Nedeljko — za 
Preka Nikola - - za 
Prekoršek Ivan — za 
Princip J ovo  — otsutan 
Prša Sime Dr. -     za 
Pustoslemsek  Haslo ~- za 
Puoelj  Ivan J, — za 
i{adivojević Lazar Lj. -     za 
Radić   Ivan        otsutan 
Kadović Savo Dr. — otsutan 
Hadonjić Milan — otsutan 
lladoniić Miljan        otsutan 
Itajić   Гоба   Dr. za 
Kako Janko Dr.        olsulan 
Rape Stane Dr,    - za 
Reseli nt mar     - otsninu 
Rorbaher Julfjan Df.       oisutan 
Savić Arandel        otsnlan 
Savić Sava V. - • otsutan 
Suvkovic   llija — otsutan 
Santo Ciavro Dr.     • OtButaii 
Saraćević  Radenko        otsutan 
Sckulir Milan  Dr.        za 
Selić J oca M.  — olsulan 
Selmanović Alija        za 
Siinić Milorad —- otsutan 
Simović Aleksandar M. -    otsutan 
Smiljanić   Toma  Dr.        za 
Sokić Miloje M. -    za 
Sokolović Nikola        za 
Spasović Vukašin — otsutan 
Spaliić Vlado —   otsulan 
Spindler Vjekoslav        Otsutan 
Spinćić  Vjekoslav olsulan 
Si Skic  Milan   Dr. za 
Si a žić Josip olsulan 
Slajković Nikola        otsutan 
Slanir  Andra — Otsnlan 
Staniiić Vladimir Dr.        /a 
Stancriević Dragomir M.   za 
Stanojcvić Milutin olsulan 
Stevanović Zivojin Ar. — olsulan 

Stevanović Milan — za 
Stepanov Milivoj — za 
Stepanović Milan R. — za 
Stefanović Ignjat ■— otsutan 
Stijić Milan Dr. — za 
Stojadinović Milosav Dr. — za 
Stojkovjć Milan D. Dr. — za 
Stošić Stamenko — za 
Strezović Krsta —■ otsutan 
Subolić Nikola Dr. —   otsutan 
Tadić Gligorije Dr. — otsulan 
Teodorović Vojislav —  za 
Tesić Maksi m -   za 
Tolić Ignjat M.  Dr.        otsutan 
Tomić Jakob — otsntan 
Tonić Todor R. — za 
Topalović Milan — otsulan 
Toromanović Hasan — za 
Trbiž Vasilije — za 
Trbojević Lroš Dr. — za 
Trifunović Liubiia — otsutan 
Trkulja Stanko — otsutan 
'I'rpković Stavra K.     - otsutan 
Cirić Đorde       za 
('irić Ste van — za 
('uković Milan — otsulan 
I zunović Nikola —   za 
l rek   Ivan   — otsulan 
lT rose vić Mirko  II.        za 
1'riikalo Sergije        oisutan 
l''idan(v,ević Toma  Dr.        otsulan 
Pizir Viktor       za 
Potilić  Arsa za 
llajdinjak   Anlou      - za 
llanžek I .a vosi a v  Dr.     -  za 
Hasanbegović Avdo Dr.       otsulan 
Rodera Svetislav V. ••    otsutan 
Hribar Nikola za 
llristir  Bora otsutan 
Cemovid 1'ilip    - otsnlan 
Cerer  Anion olsulan 
GipufieviĆ  Melodije        za 
Corbić Branko      otsutan 
('.(diadžić  Mazim        za 
Sarković Tihomir      za 
Sega Ferdo      otsntan 
SelmiĆ   Dragic  M. olsulan 
šci't'rov- Slavko Dr.       otsutan 
iMijegovir Vladimir -   otsiitan 
Šiftar Slevan za 
Šnajdar  Franjo za 
Sumenković llija Dr.       za 
šurmiu   Duro   Dr. olsulan 

Potpretsednik   ll-r   Kosta   Popovi^!      Izvolile   ml 
resultal glasanja. Glasalo je'svega 200 aarpdnifa po 
slanika   i   svi   su   glasali   ta.   Time   je   ovaj   zakousk 
piedlog o produženju Zakona o zaštiti zemljoiadniki 
i o stavljanju na snagu pojedinip propisa Zakona ' 
i/.visenju i obezbedenju kQnačno prunljen. U smisli 
d. 64 Ustava i g 66 Zakona o poslovnom iedu u Ne 
Kidiioj  skupštini  ovaj   ' <'  SS  zakonski   piedlog  upulil 
na dalji rad Senatu. 

Pristaje   li   Na>Qdna   skupština   da   saključiroo 
današnju   BedniOU?  (Piistaje).   /akljurujcin,   gospodO) 



STBNOORAFSKE BELEŠK1 r,0 

današnju sednicu a za iduću sednicu predlažem ovaj 
dnevni ied: 

1 Pretres izveštaja odbo/a za proučavanje za- 
konskog piedioga o ugovoru o socijalnom osiguranju, 
zaključenom u Beču 21 jula 1931 godine između 
Kraljevine  Jugoslavije  i   Republike  Austrije. 

2 Pielres izveStaja odbora za proučavanje za- 
konskog predloga o projektu konvencije o prinudnom 
ili obaveznom lađu usvojenom od Opšle konferencije 
Međunatodne organizacije rada Društva naioda u 
Ženevi. 

3 Preti es izveš laja odbo;a za pi Oličavanje za- 
konskog piedioga o trgovinskom ugovoru između 
Kraljevine  Jugoslavije  i  Republike Austrije. 

4 Pretres izveštaja odbo1a za proučavanje za- 
konskog predloga o sporazumu uz ugovor o trgovini 
i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kralje- 
vine   Italije. 

б Izbor odbora za proučavanje zakonskog pred- 
loga o izmenama i dopunama naredbe o zaštiti javnib 
puteva i bezbednosti saobiaćaja na njima od 6 juna 
1929  godine. 

Prima li Narodna skupština ovaj predloženi 
dnevni red? (Prima). Pošto Narodna skupština prima, 
to zakazujem iduću sednicu sa pročitanim dnevnim 
i edom za sutra u 9.30 časova. 

Sednica je zaključena  u   13.45 časova. 

ПРИЛОЗИ 
МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 

Дшгатрија Магановића; Дшшхтшја Тодоровића, 
Мандић Гипидсиа. Ilaiumi Стофовпћа. Јоваиа Слав- 
Koiuiliu, Јооипа Подгаршвка, Ивана II. Лампрап, 
Ђорђа Тодоровића, Стојана М. Бабовића, Јо^фине 
Клашиец. Миљуше Иејовића, Алојва Калишека, 
Муотафе Телалови^а, Стевана Којадиновић^, Лааара 
Лаааревића, Богдана Доброта, 1Јужо М. MapjaHostm, 
Радооава М. М&рковива, Спаооја М. Cojidia, Дрмима 
Римај, Н1адежде Н. Хигрине, Јовне Д. С. Ждоано- 
nulia. Радослава Миличевића, Ми.мчк' Шшошеввћ, 
Војиолава М. Миха;ловића, Јеврема Чукића, арен- 
датора ua ДоПрима   машк ги]!.!  Морачког, Димитрпја 
Стефановића, Јосифа Мвдура, Круне Јовановић, 
Бруна Мартаћа, Јована С. Ствваиовића Андрије 
Bapra, Coi^iije Т. МиловаионпК, /Кпвкс Радовановп!!, 
Станојле Вуковић, Србољуба Савковића, Стојана 
(h'aiiKoiuilia. Ми.кпна м Веие Милетић, \1арка Пвр- 
hdmii.a, Мирка Огривека, Др. ^лекоандра В. Тодо- 
])OBiilia, Крсте ДобаипКа, tlmciinja Mu.ioiiicniilia, 
Махоа Сутвра, Радуха Верона, Ивана Коднвха, 
N;i«'j]>a JeoeHKiimilia, Даипцс Miijvmhdiuiii, Нладп- 
.\iiij)a Мајбордова, Добране l'. Куотудић, Икв Л. 
Вукчевић, Милана Павловића, Виколс II. Немв&ића, 
Рокое Д. Машић, Милице квЈЈамотлк, Ф]ч\ч-1 (l). 
Верложвк^а,   Јовапа   ЛуниИа,   .Mii.iocjutc   CHMHUMII. 
C годнха K. Младвдовића, Суване Tiiiioim. Мили 
noja Милинковића, Др. Љубомира СимиЈца, Пваиа 
Син кова, Милорада Гачановића, Илије М. Петко 
mil.a, Јованл Д.  Ihjaiml.a.  Иваиа  Hnrvpuiia,  Хаоана 
III. OcMnl.a, Станв M. Зуровац, Дерва Залупа, Јомша 
Дошвна, Камиле li. Велуловић, Јелицв Д. llm.d.m 
јввић,   Јелане   Валдвц,   Љубнцв   Ђурковић, Златв 
Ратковић,    Стввана    'Го.мковиКа,     Ane    Радопичш!.. 
.ic •анг   IIIUII.IMI,.  филипа Ствпанова,  МагдаЛвнв 
^уриауц, Јована  Витаоовића, Фран.е Витића, Ми 
леве Цигановић, Матилде Бурић, Милојевића Дра 
рутина, Огакг Валешввић, Милице Вујић, Трговач- 
ког удружги.а ii:i Требиља, .Mu.mni' ЈвЛичић, Михавла 
.Ivra,  Бранка  Миховила,  Ivana]) Капарела  Приме, 
OiiiiiTiim-     тупаЈОКв,    Ошитпт'     Гиплиамкс.    Јулке 
Салковвћ, Coaooja C. Вуковића, Миране Зајовић, 
Мидс М. Двнјадовић, Ииколе Ј. Воровнћ, Суље 
Ешкића,   Петра  Грубића,   Храниолава  Митровића, 
Катарине MUK-. i, Нове J. Стијввића, Суда Општине 
катувоме,  ТошеС МуфшЈЈввића, Боже Р. Мијовића, 
Андриј«   В.   C.iiMiil.a,    iJ.jariiuiui   иј.тачкпх   маттга 

среза Косовског, Алоксандра llonoBulia, Радосава 
Петропијовића, Савка Човића. Стојана Т. Булато- 
nutia, Марије Пашели. Фраиа Билића, 'Бурђе М. 
KeKiiiia. Алберта <1)ласика, Божпдара Ј. Зарића, 
Гајдсчпа Ч."))]^'. Мпљка Керкезовића. Фрање Мио- 
чпћа. Добровољаца општпнс Трнава, Надо Анауло- 
Hiili, Хоае PaJKOBiiha, Наталпјо J Павлови!!, Општпнс 
островачке, Нпда MBauoBiiha, Милаиа Миллћа. Ста- 
шшира Даварввића, Јова.иа 11. MapTiinoBiiba, Ру- 
,io..ii|)a Крауса, Јелене С. Доорпвојевпћ, Марка (1>. 
Сруга. 111у])ле Хушо, Дане JoBaiioBiili. Цлијо Ј. 
Г.рсданоии!., lllnMc ЗуПчића, Богољуба С. Павло- 
itiilia, пиж. Аитпдс .1. Дурбабо, Петра РадошЉа, 
Јоиаиа 'loopljOBiilia. Il.iiijc 11. Ражнатовића, Госпав«1 

A. JlrniOBima, Jociuia Мравље, Станимпра Ђурђева. 
Тихомпра Жунића, Драгојла Пајића, Дтштрија 
OrojanoBiilia, Земљорадвлка среза Рађевског, Мише 
Маидс, Цнстс Д. Bacn.ibeBiili, Косте TpaJKOBiiba, 
ilcpce Текел('))ови11, Калипс Г. Јовановић, Луце 
Mapnlit'Be, Удружел.а четиика na БеограДа, Стамче 

'ВеЉКОВића, КолбаоИН Бориоа, Mam; Гошевп^а, 
Наска Петкрвића, Ивана Шламбергера, Кристине 
TKKIIII. Ђуре С. Костића, Јоко Вукића, I lepe M. 
llii.icTnl.a. Стојке Војводић, Драгољуба Илнћа, Ђуре 
ll.inha, Петра СекуЈшћа, .Ione .VI. ЈуговпКа, Мпшка 
Ђ. ДпмсковпКа. Аидреје Трајковића, Богољуба 
Иа.тиоида, Донке С. Бхагојевш!, Кроте VK. Радо- 
milia, (/rane ('.. Hviajuli. 'Гореаијс Колжек, Илпје 
M. Ilaiviilia. Дксгитија Ж. Јокичп^а, ЈарОСЛШа К^бЦ- 
.lonulia. .lonana II. KoOTIlha, Ђурђије IleiiiKOBiili, 
Ми.чста .laMimlia. Саве В. KpcTiilia, Ја.нка НедиКа. 
Мм lana Mumiilia, .lomna llonoBiiba, Младена II. 
CKMJia.iioiiiilia, N'poma Г>. ПвКОВИћв, ДрагОљуба 
Cauiil.a, Др. Мплпиоја МиЛошевиНа, l'aavMiuiKe J. 
llpoKiil.. Милутина 1>асрак, Луке IlivrpoBiilia, (/ronmjr 
A. Го.тјс Српрког аољопривредног друштва аа 
Беотрада, Фравца Пеототника, Српоке правоолавне 
цркчене ошптине у Скадру, Ловрв Пврковића, Au 
топа ПожиКа, 11])('тстаттка Грачана n Кгаверске 
долине, Загрвб, Вере Гвингнерав, Видв li. BpajoBidi, 
Aiilic raJH'Tiili, Мпхајла. Врбица, Петрана ГајконпКа. 
Јоко Вујовића, Јоснпа Мвсарића, С^ојка Патровића, 
Милке II.  Вимпол к,  Милана  Г>.  Бајића, Мирка 
М. МвДенице, Ибрахимв Муотарића, Клуба инва- 
лпда, официра и ратаика, Mapnje Кодах, Милорада 
Јевтића. 



I.IV   REDOVNI   SAST\\\K 17 OKT( IBRA   1932, 

РАЗНЛ AKTA 

Мосно начелство, Птуј; Удружвн»в трговаца ва 
Срез кос ничкп, Куршумлија; Удружење југосло- 
вонских иижпљера и архитеката, Загреб; Градско 
liji'KvicTHo, Загреб; Зсмљнрадници Сревова: жабаљ- 
i ког, тите.кког и др.; Управа Српске кредптне за- 
другв, Будва; У.ружен.*' трговаца за Qpe8 левачки, 
Рековац; Пољопривредпо удружољо ва Банат, Вел. 
Г.-чкорек; Александровачко трговачко удруже&е. 
Александровац; Прнвреднш^в из Гуовна; Удружеп." 
тјцоваца за Срввово: лључки и порсчки, Кладово: 
N д]1уж(Ч1.о тршваца аа Срез лладеповачки; J )ваи 
Ф. lIJapoBiih; Удружеље трговаца. Жагубица; Зем- 
л.орадипци са отока Раба; Повереншшво Радннчкв 
коморо, ЈЗјеловар; Савсз живежарскМх радника no- 
лружницс: Марибор, Вировитцца, Вараждпн, С.л. 
Брод, Оеијвк, Дубровиик, Загроп. Копривнпца. 
Ка.рловац, С.псак. Иаптце, Д. Стубнца; Удруж№>е 
трговаца ва Срезово: трнавоки, љубићскп, драга- 
чевеки, Чачак; Занатдијски онаф, Алексанкровац; 
Заједввца доиа и отолв, Карловац; Запатлијски 
еонаф, Приврен; Др. Илија Виколајевић, Ввшад; 
Др. Јанхо Рако, нар. аоолашга; СофрониЈе 11 mli, 
аретоедник Општаше двбарске; Удр7жев>в 1рговаца 
за Срвв лвоковачки, Лвоковац; Удружеље трговаца 
за Срев јадранекв и авбуковачки; Јаврем Јевтођ 
ii д]1. na Бегвча; УдружвН1> трговаца ва Срвв орв' 
шачки, Л[равђвдовац; Удруж№>б тркшаца sa Сре 
вове: вдатвборски, ужшки, цриогорспш; Трго- 
вачхо удру.кти.г ва 1рад Сарвјово; Удружешв roro- 
ваца Cpcea бјолинског; Богошр Јованови!] ив Гра 
понца; Удружање трговаца, ваватлија a угоофвтвља 
ва иарош Куианово и Срев нсеглиговоки; У.друш&вл 
трговаца^8а*варош Свилајнац; Удружен>< трговацо 
за Сров румоки; У ружеи>е трговаца ва орвв Војнић, 
Крм.ак. 

Интврпелација   Др.   Ивана   Лончарввића,   на 
родног пооланика, Г. Минлотру правде o ваплоиама 
„Обвора"  u  ...I.VTapiM'i- лиота". 

Господине  Министре, 
Загребачки дневввк Обзор од 12 коловоза ол-. 

у броју 179 донео je на 5 страип у трећсм л четвр- 
том ступцу под пасловом „Из Иароднс скупштпно"" 
мој упут претседпика Народне скупштппе o запле- 
пама „Обвора и Јутарљег листа" точио према сте- 
иографскп.м биљешкама наводећи то: стеио^афско 
бпљешке  са сједница Скупштине  од 9  и   10  0.  м. 

Донео je дакле само ono, што je бпло штавшаво 
у ствнографоким биљепшама оиатрај^в да му je 
као полптпчком дпевнпку дужиост регистровати и 
све што се у На.родној скупштшт ради. 

Овај ncTii дпевник учтто je овако исто n ca мојом 
интерпелацијои o ароленама у Захребачкој градској 
"iitiiiim, o нвјавв Министра пол.опрпвреде г. Ђурв 
Демезровића у ввви са овим променама, и то у своне 
броју од 15 о.м. али су оба ова броја „Обвора" Цр 
наредби државног тужиоца у За^ебу конфискована, 
('11])очено HM растурање у граду Загребу и иото тако 
HM опречена скспсдпција у упутЈкппи.остп. 

Впше сам пута дигао свој глас против овакО 
нечувеног аоотушса државвог тужиоца, којп ia;iii 
орава вароднвз □ооланика) ораво Народне окуп- 
iuTimo n права (впх- држављана да буду обавјештени 
II  раду  пародних   лислаппка. 

Како OBU TU протеств иииу имали na жалоот im 
Kiuotor  успсха  TO   ВаС   HOHOBO   пита.м: 

1) Да ли можвте вавегаи равлог, вашто оу IKI- 
Mciivni бројевв „Обвора" ii<> државном ^ужиоцу > 
Загребу ваплењени .' 

2) Да. .ni јо TO лмжда урађбНО ПО ВаШОЈ иар^дГш. 
кад досадашњп иоји оротвств ниоу уродили никак- 
llllM пдодом. 

Молпм Вас, да ш na ову антврпелацију одгос 
ворите у   Народцој  окупштини  уомено. 
17 октобра 1932 год. 

Веотрад 
Др.   Illiaii   .loiiMiiprnilh.   г.   ]). 

Гооподине Првтовдиичв, 

Чаот иам je v оридогу . 1 доотавити Ban 1,Про 
јект Закоиа o ородужењу важноети Закош o ва 
r.iTinn венљорадвиха и o гаављавд на шагу aoje- 
дииих аропиоа Заиона o иввршее*^ " рбввбеђању". 
с. молоом да HITU ипдмгссп' Народној окушптини 
na pi'iiH'iM'. 

N'  иото  време част нам ј«' доставити   Вам . 2 
Укав  Његовог  Ведичаиогва  Краља од  W  октобра 

15 октобар  1932  годиие 
Г><'иг]1ад 

l!'.')2 годиве K.M.lip. 1'i"), KojnM оно овлашћени да 
мижсмо opojeKav овога Закона поднети   Народ^оЈ 
ОКуПШТИНВ   na   рвШвЊО. 

N јгдни пам je 'iarr умодитв Bao, Гооподшв 
[1ретоедвиче, да ое аројвха! овога Захова na OOUOBJ 
g ti2 Закона о.порловном редууНародној окуаштииИ) 
оглаои ва хптап. 

(Твволите, Гооподине Првтсвдниче, примити и 
овом прп.ппчпм  иврав namiT оообитог аоштовања« 

Миниотар правд!', 
Др.  II.  lllvMoiiKoimli. i.  p, 

Mnniu тар  аољоприврадвЈ 
Јура]   Дсм« ipoBiili.  o.   p. 

MnniKiap iprOBHUe n ппдустрпј''. 
И.  Мохорич,  i.   p. 
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МИ 
АЛЕКСАНДАРI 

МИЛООТИ   ЈјОЖЈОЈ   II   вољи 
Краљ  Југославијс 

вародној 

Ha предлог Нашег Мпнистра п/апде, пољопри- 
вреде и трговиие u нндустрије, и no саслушанл' 
Нашег Мнпистарског савета, a на основу члана 63 
Устава Краљевине Југославпје решилп смо n ре- 
шавамо: 

Овлашћзгју сс  Наши  Министри  правде,  иољо- 

К.М.Бр. 145 
14 ожтобра 1932 год. 

Београд 

иривреде n трговине и ппдустрије да могу поднетп 
Народном Иретставннштву Краљевине Југославије 
на решаваље Предлог закона o продужењу важности 
Закона o   ваштити  земљораднпка. 

Нашп   Минпстри  правде,    пољопривреде  u   гјј- 
говине u  индустрије нека пзврше овај  Указ. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Мпнистар правде, 
Др. II. Шуиенвовић, о. р. 
Мииистар пољопрпвреде, 
Јурај   ДмкчрониЈ!.   с.   р. 

Миппстар трговине и нндуотрпје, 
И. Мохорич. с. р. 

ЗАКОН 
o   ПРОДУЖЕЊУ   ВАЖНОСТИ  ЗАКОНА 

СНАГУ    ПОЈЕД1СНИХ    ПРОПИСА 
BAUlTirni   .ЧК.МЈБОРАДНИКА 11 0   СТАВЉАЊУ    НЛ 

ЗАКОНА   O   ИЗВРШЕЊУ  II  ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Члан  I 
Ваншоот Закбне од  19 аЕГрила   1932 године o 

itaiiiTHTn вемљораднпка и o отављању на снагу по- 
једивих врохшса Закона o иввршењу и обввбвђвњу 
продужује će од 20 октобра 1932 године   ма na даље 

Члан 2 
Овај Закон ступа у живот кад i*a Краљ потпише 

a добија обавевну снагу кад се обнародује у „Служ- 
Гкмтм   новинама". 

ОВРАаЛОЖШ>Е 
Овај уговор o социјалном осигурању закључен 

Je у Вечу, 21 јула 1931 године. Он je подељен на три 
Пела: Omine прописе, Пос^бне прописе н Завршне 
проиисе 

Оцшти пропади. Уговор со односи на осигу- 
paibe за случај болести и за случај Hecpehe радника 
(укључиво пољопривредних) и намештеника, na оси- 
гурање na слумај нзнемоглости, на пенсионо осигу- 
рањс код братинскијс Клагајни и на пенсионо осигу- 
naii.e намештеника. Kao установе у смислу ових 
одредаба (чл. i.) важе и пензионе установе југосло- 
пепскнх држашшх саобраћајних установа. Члап 2 
прописује у погледу примаи»а иа чл. l, једнако по- 
аупап.с са држапч.аипма обсју   Држава уговорница. 
lio члапу т; ii, при спровођењу социјалног осигу- 
рлња, имају се приМењивати правни прописи оне 
државс na чијој се територијн обавл>а рад. Исти 
члан предввђа и изузетац од тог правила као и no- 
себне случајеве при одређивању прописа једне или 
друге државе. Одредбе овога члана не односе се на 
особл>е запослено на бродовима (шлеповима) који 
n KIHU Дунавом. ч.пан 4 свдржи прописе o узајамној, 
пранмој м адшшистративној iioMdiiii између обостра- 
них судова, управних власти и осигуравајућих ;ia- 
вода, a члан 8 иакиаду издатака проуврокованих 
UHOM помоћи. Члан 6 допушта подношење пријаве, 
i бавезне  no законима једне државе)  код носиоца 

осигурања оне друге државе, a тако исто призиаје 
законске рокове за подиошење правних ередстава 
код ма ког надлежног надлештва било једне било 
друге држав.. Члап 7 овлаиЉује обостраие Копсу- 
ларне заступнике аа заступанЈе, што се тиче соци- 
јалвог осигурања радника и мамеиггеника, који су 
држављами њихове државе, код свих завода, власти 
п судопа. По члану 8, претставке држављана једне 
државе писане na језику те дри<аве, не могу се од- 
бацивати у onoj друго] држави. Члаи 9 предвиђа 
једнаку примену прописа o ослобођењу или олакпш- 
цама у погледу такса и пристојба у свакој држави, 
na бнло да иста спроводи своје сопствсио или соци- 
[алио осигурање one друге Државе. 

Посебпи прописи. — 1. Осигурање за случај 
болести. По чламу 10 боравак у пограничпој зоии 
друге државе ne сматра се као боравак у иностран- 
ству у погледу давања из осигурања. Иначе, осигу- 
pano лице, оболело у другој држави, има право на 
примање осигурања, сие док се због стања здравља 
ne узмогне вратити v његову државу. Члам 11 са- 
држи прописе o даваљу осигурања лицима оболелим 
у пограпичпој 30НИ. Члан 12 предвнђа примап.е у 
Јавне болнице иица из one друге државе na терет 
њиховог осигуравајућих завода ако je тај завод 
тражно њихово примање у болницу, a сем тога, у 
случају, ако болесниково стање не дозвол>ава да се 
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он одбије. Члан 13 говори o премену осигурања у 
болести проведеног у једној држави, које се узима 
у обзир у другој Држави, у погледу поава примања 
осигурања, његовог трајања и његове висине; зати.м 
o томе, на које примање осигураник има право, ако 
су no среди два осигурања; најзад, o суспендији 
ирава у с.чучају доборовољног осигурања за време 
док je осигураник запослен у тој  другој   држави. 

11. Рента оснгурања.— Члан 14 садржи опште 
одредбе; Чланови 15, 16 и 17 одредбе o олигурању 
ла случај несреће; Чланови 18—26 одредбе o пенси- 
оном осигурању намештеника; чланови 27 и 28 од- 
редбе о пенсионом осигурању код братинских бла- 
гајна. 

Завршнн ирописи. — Члан 29 предвиђа доно- 
шење одредаба у свакој држави ради извршења овог 
уговора. По члану 30, обсстране највише администра- 
тивне власти имају сс споразумети o што простијем 
ибављању достава и исплата. У смислу чл. 31, од- 
редбе напред поменутих иосебннх прописа могу се 
СПОразумно мењати. Члан 32 ирепоручује обостра- 
ним осигуравајућим заводима да се узајамио обаве- 
штавају o боравку осигураннка. По члану 33, у слу- 
чају cnopa између обостраннх завода или надлежних 
власти, реишвају споразумно обостране највише ад- 
.министративне власти; одлуке споразумно донесепс 
коиачне су и обавезне како за заводе тако и за др- 
жавна надлештва. Члан 34 садржи одредбе o томе, 
KO ће и како ће се давати осигурања у случају cnopa, 
до коначне одредбе. По члаиу 35, највише админи- 
стративне власти, у смислу OBOI- уговора јесу: у 
Југославији Мивистар сбциЈаЛне политике и парод- 
Iior здравља; у Аустрији Савезии Министар за СОЦИ- 
јалпу управу. По члану 36, обострани заводи, вла- 
сти и судови социјалног осигурања нспосредмо из- 
;ме1)у себе и С11рово1)ењу овог уговора. Члаи 37 пред- 
isulia ратификовање Уговора у Бссграду, a члап 38 

његово ступање na снагу почетком месеца који до- 
лази одмах no ратификацији, с тим да, у погледу 
службеника «Речне пловидбе Краљевипе југославије«, 
Уговор важи и ретроактивно почев од 1 јупа 1930; 
у погледу иивалидског осигурања радника од дана 
када у обема државама буде проведено инвалидно 
осигурање дотичних група. По члану 39, пропнси 
овог Уговора примењују се, од дана њиховог сту- 
пања на снагу, и на раније слумајеве осигурања, 
с тим, да се за раније време неће вршити накнадна 
плаНањг. Члан 40 предвиђа могућносг отказа Уго- 
вора за крај сваке календарске године, са отказним 
роком од шест месеци. 

У допунском протоколу предвиђа се, да he се 
обе владе обратити Немачкој влади у циљу да се 
испита могућност проширења узајамности n na ту 
државу у смислу Уговора, Koje су, no предмету 
социјалпог осигурања, обе државе уговорнице ра- 
nnje закључиле са  Немачком. 

Завршпи протокол 1 предви1)а, да свака уго- 
ворна страпа прима део терета из осигурања брагпи- 
ских благајна према стању na дан 31 децембра 1918. 

Завршпи протокол 11. — У погледу издавања 
noniopa у счучају беспослица, поступаће се једнако 
са обостраним држављанима. По завршном прото- 
колу 111, ne могу се изводитн и.! члапа 3, става 1, 
ппкаква права на изузетке код примене прописа o 
запослењу страних радника. 

Најзад. у Иптерпом Завршпом Протоколу пред- 
miljeno je, да he пајвише административпе власти 
или падлештва од њих одређена вриттп преводе 
дописа ynyliennx њиховим држављанима, за one 
заводе, власти и судове соцнјалпог осигурања који 
те преводе ne би мог.чи сами пзвршити. Ако се адре- 
сат налази na територији замољепе пајвпше админи* 
стративне власти, ова Ке no изјављеној жељи, оба* 
вити n превођење и доставл>ан>е 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Уговора  0  социјалпом  осигурап.у   између    Крал.стшс   Југослабијв   И    Републике   Аусптје,   закљу- 
чепом И noTinicanoM у Всчу, 21 jy.ia 1931  ГОДШК Kao  и o Протоколпма,   којп   чИНе   cacramin дсо момомутог 

Угоцора,   icojn   гласп: 

§ 1 
Одобрава се И добг.ја законску спагу УговОр 0 

социјалном ()cinypaii.y између Краљевине Југосла- 
iuijen Републпке Аустрпје, закључеи и по-тисап 
v Бечу, 21 јула 1931 годинс, кдо и Протоколи који 
чине саставии ДвО помепутог Уговора чији текстови 
ма српско-хрватском п немачком језику гласе: 

уговор 
ИЗМЕЂУ KPAJbliimtlE  )УГ()СЈ1АВИЈЕ И Pl-llV- 
1ЛИКЕ АУСТРИјЕОСОЦИЈАЛНОМОСИГУРАЊУ 

Његово Величапство Крал> Југослаиије И Са- 
ие.чпн Претседник Републике Аустрије споразумели 
су се, да угопором уреде међусобие односс на иољу 
социјалпог  ссигурап.а.   У  том   су   цпл.у   пмпишап: 
38  иупомо^пике: 

Његово Величвнспш Краљ   Јуеославије! 

Господина Д-ра Г.  В. Анђелиновића, народног 
посланика   и   пуномоћног   Министра   у   Републици 
Аустријп  n 

Господииа   Д-ра   Марка   TvJKonnlia,   саветника 
Миинстарстпа соцпјалме ПОЛИТИКС и napo/nioi здравлк!, 

Сашни   Претседник   Републике   АустриЈе: 
Господина Д-ра Јохана Шобера,   виц.еканцеларв 
Господина   Д-ра   Роберта   Кербера,   саветника 

Савезног Mkrotcrapcjea социјалне Управе, 
који су со, no измени ii>iixoi)iix пуномоћија, нађеиих 
v миТрој n нсправној i|iopMii, сиоразумели o следећем: 

A. ОПШТИ ПРОПИСИ 
Члаи l. onaj се одговор односи на: 
1. — осигураи.е за случај болести раДНИКа (укљу* 

чино пољопривреднАх) u намештеника; 
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2. — осигурање за случај несреће радника (укљу- 
чиво пољопривредних) и намештеника; 

3. — осигурање за  случај  изнемоглости; 
4. — пенсионо осигурање код братинских бла- 

гајна; 
5. —   пензионо   осигурање   намештеника. 
Уређења   југословенских   државних   саобраћај- 

них установа за осигурање у болести и несрећи, као 
и пенсиони фонд особља «Речне пловидбе Краљевине 
Југославије» важе при томе као установе социјалног 
осигурања у смислу непосредно оној установи, која 
je надлежна за решавање o правном средству. 

Члан 7. 1) Консуларни заступници обеју др- 
жава уговорница сматрају се за овлашћене, да за- 
ступају раднике односно намештенике држављане 
своје државе, код свих завода, власти и судова со- 
цијалног осигурања друге државе. Они имају у 
истом обиму као и сама заштресована лица право 
увида и расправе. 

2) Алинеја 1 важи и за она лица којима je једна 
од држава уговорница посебице поверила заштиту 
исељеиика a која су као таква пријављена највишој 
адмннистративној  власти- друге државе. 

Члан 8. 1) Преставке, које држављани једне 
од обеју држава уговорница упућују заводима, вла- 
стима и судовима социјалног осигурања друге др- 
жаве, ne могу се одбацити из разлога што су писане 
на језику прве државе. 

2) Дописи завода, власти и судова социјалног 
осигурања једие од држава уговорница, који би 
били упућени држављанима друге државе, биће пи- 
сани на званичном језику прве државе. Превод на 
звапичном језику друге државе треба прикључити 
у оним случајевима кад се ради o одлукама a прет- 
ставка није написана на званичном језику прве др- 
жаве. Иначе треба no могућству прикључити преводе 
оних дописа који се шаљу у иностраиство друге др- 
жаве. 

Члаи 9. Прописи o ослобођењу или олакшицама 
у погледу такса или иравих пристојби, који постоје 
у једпој од држава уговорница за спровођење con- 
ственог социјалног осигурања, важе иа исти иачип 
и код спрово^ења социјалиог осигурања друге др- 
жаве. 

В. ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 
1. ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ БОЛЕСТИ 

Члаи Ш. (1) Боравак у пограничној зони друге 
Државе ne важи као боравак у иностраиству у по- 
РЛеду иружања давања из осигурања за случај бо- 
JiccTii п права na доборовољно осигурање у болести. 
Kao погранична зона важе подручја која су одре- 
ђена у споразуму o регулисаи.у пограничнрг саобра- 
haja (прилог В. Трговачком уговору између Краље- 
liii'nc југославије и Рспублике Аустрије од 3 септсм- 
бра 1925) или која he у будујпе бити одређена, ако 
cu измени тај споразум. 

2) AKO осигурано лице оболи у другој држави 
Уговорници iKiiiaii пограпичпе зоие (алииеја 1), има 
Право na прпмања из осшурања за случај болести, 
Koje му припадају од његовог осигуравајућег за- 
вода, све док се Због његовог стања здравд>а не може 
вратига na подручје државе, у којој има љегов оси- 
пуравајући забод своје седиште. Препуштено je до- 
маћем закоиодавству да одреди да ли he осигурава- 
jyiiii завод пружати давања непосредно или привре- 
Meim преко послодавца. 

Члан 11. 1) У случају боравка у пограничној 
зони осигуравајући завод, који треба да пружа да- 
вања, може их пружати или сам или замолити који 
завод болесничког осигурања друге државе уговор- 
нице, да он пружа та давања; у једном и у другом 
случају постоји право набављања лекова у лекар- 
нама пограничне зоне no прописима који важе sa 
домаће заводе за осигурање у болести; у првом слу- 
чају лекарне ће обрачунати путем оне територијалне 
благајне која je надлежна за седиште лекарне. 

2) AKO обавезпи осигуравајући завод пружа 
помоћ у пограпичној зони сам, његови органи имају 
право да врше функције контроле у пограничној 
зони. Осигуравајући завод обавезан je да надлежној 
политичкој власти предложи, на захтев у свако доба 
списак тих контролпих органа. Ta политичка власт 
може чинити приговоре против појединих лица уз 
навод разлога; o таквим приговорима водиће се 
рачуна. 

3) AKO обавезани осигуравајући завод замоли 
који завод за осигурање у болести друге државе да 
пружа давања у пограничној зони, овај треба да 
пружа та давања према прописима који важе за 
завод који ra je замолио. Замољеном заводу накна- 
диће се стварно учињени трошкови; за накнаду 
давања у нарави важе оне пристојбе које има да 
примењује замољени завод за своје сопствене осигу- 
ранике. Друга алинеја члана 5 важи аналогно. За- 
интересовани заводи могу склопити o томе поближе 
споразуме. 

4) Обострани осигуравајући заводи могу скло- 
пити споразуме no припципима алинеје 3 и за оне 
случајеве, у којима су обавезни да пружају давања 
у крајевима друге државе уговорнице ван погра- 
пичпе зоне. 

Члан 12. Јавна болница једне од држава уговор- 
пица може осигурано лице друге државе, које je 
оболело на територији прве, примити у опскрбу на) 
терет његовог осигуравајућег завода само опда 
ако je завод одредио да се прими или ако болесников0 

стање не дозвољава да се одбије. У првом случајУ 
осигуравају^и завод сносиће опскрбпе трошкове у 
толико, у колико je пристао на болничко лечење. 
У другом случају болпица има право na опскрбпе 
трошкове no најнижш опскрбном разреду само sa 
време, док je болесник неспособап за npenoc и док 
пије исцрпио право na храпарипу. Кад болесник 
буде способап за пренос, право на накнаду опскрбних 
трошкова постоји, ако je осигуравајући завод у року 
од 8 дапа извештеп o примању у болпицу и то sa вре- 
ме, док je болпичко лечење потребно a најдуже до 
истека рока од 8 дана, од када je стигла одредба 
осцгуравајућег завода која друкчије наређује; дуж- 
пост iwaiian>a престаје свакако са престапком права 
na хранарииу, ако je доказаио да je осигуравајући 
завод јавио болпици престанак тог права у року од 
3 дана, од како га je болпица известила o примању 
болеспика. 

Члап 13. 1) Време осигуравања у болести, за 
коју су плаћени приноси илп које je проведено после 
ИЗВршене пријаве (после звапичпог устаповљења оба- 
везе осигурања) у једпој од држава уговорпица, 
узима се у обзир, у погледу права na примања из 
тог оси1'урап.а, њиховог трајања и висипе, као и 
права na добровољно оспгурање у болести, у другој 
држави угопорпици na исти пачип као да je под 
иначе једнаким приликама проведено у тој држави. 
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2) AKO би имало осигурано лице у исто време 
право на примања на основу једног још постојећег 
осигурања и једног престалог осигурања или из 
двеју престалих осигурања a од завода обеју др- 
жава, добиће примања само од оног завода, код којег 
je то лице још обавезно осигурање. или код којег 
je обавеза касније престала. 

3) Право на добровољно осигурање у болести 
мирује за време док je лице запослено на територији 
друге државе уговорнице у послу, који га обавезује 
на осигурање у болести. 

11.   РЕНТНА   ОСИГУРАЊА 

A) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 1) Боравак на територији друге државе 

уговорнице a, ca претходним пристанком осигура- 
вајућег завода, ни боравак у трећој држави не сматра 
се' као боравак у иностранству, кад су у питању 
примања из рентних осигурања (члан 1, тачка 2 
до 5) и евентуални додатци истима, ако уживалац 
припада једној од држава   уговорница. 

2) Једнако поступање не протеже се на примену 
§§ 126, алннеја 1, бр. 3; 127, алинеја 1, бр. 3 и 4 и 
алинеја 2, слово б) као и § 128 аустријског Закона 
o осигурању намештеиика и § 252 аустријског за- 
кона o радничком осигурању и § 238 аустријског 
закоиа o осигурању пољопривредних радника. Но 
југвсловенски држављани могу у року од 6 месеци 
после ступања na снагу овог уговора тражити да им 
се урачума време поменуто у наведеним проиисима 
аустријског закона o осигурању иамештеиика под 
условима, који важе за аустријске држављане, ако 
доилате за сваки месец, који ил1 се урачупава као пун, 
8%, за сваки месец који им се урачунава у пола, 4% 
a за сваки месец, који им се урачунава са једном 
трећином, 8-3% од припосне основе у времену до- 
купа заједно са 6% камата рачунатим од онога Me- 
cena, за којп се тражи урачунавање. Осигуравају11И 
завод може дозволити пла11ање докуппипе пајдуже 
до 3 године. 

3) У колико примање рептпих давања зависи, 
no закопима једпс од обеју држава, и за њезипе др- 
жављане кад бораве у пнострапству, од испуњења 
извесних nponnca издатих реда ради, важе овп npo- 
nnen  и  за  држављанв другв  државе  уговорпице. 

4) Спако ЛИЦв које тражи примањс из рептног 
осигурап.а једне од држаиа угоиорппца, треба да 
caoniirm осигуравајућем заводу, која примања из 
рептпих осшурања друге државе ужива luni тражи. 

5) AKO постоји право na ренту само из осигурања 
у једној држави a уншвалац има cuoj редован бора- 
вак na подручју друге државе, може му се penra, 
ако не дпстпжи месечо изпос ОД 40 дипара илп 5 
uiHJimiia, na њвГОв захтев (пкупитп троструким ro 
ДИШЊИМ ИЗН0С0М репте; репте, која пзпосе мап>е ОД 
120 динара или 15 шнлинга мвсечно, могу се пспла- 
iiintarn  у  роковима дужпм  ОД месеп даиа. 

б) ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕСРЕЋЕ 

Члаи 15, Послодавцима се не »огу прописивати 
nelin приноси sa осигурање за случај несреће с раз« 
лога ппо се седиште њиховог посла налази на тсрпто- 
рији друге државе уговорнице. 

Члан 16. Прописи члапа u важе и sa лечељв 
проузроковано несрећом у послу. 

Члан 17. У осигурању за случај несреће треба 
код израчупавања годишње обезбеђење зараде, од 
које се одмерава рента узети у обзир и зараду у вре- 
мепу, у коме je лице било осигурано у другој држави 
уговорници, ако je то за осигурапо лице повољиије. 

в) ПЕНСИОНО ОСИГУРАЊЕ НАМЕШТЕНИКА 

Члан 18. 1) Између југословенског и аустријског 
пенсионог осигурања намештеника успоставља се 
однос узајампости (реципроцитета). 

2) AKO су за неко осигурано лице припоси пла- 
ћени и за југословенско и за аустријско осигурање, 
тако се припоспо време (ефективпо приноспо време) 
сабире у циљу чувања очекиваних права, у циљу 
испуњења времена чекања као и у циљу права на 
добровољно^ осигурање; са овим ефективпим при- 
поспим временом сваке државе изједпачује се и свако 
друго време, ако и у колико има, према њеном за- 
конодавству, дејства у помепутим правцима. У ко- 
лико je за право na староспу репту прописап посебан 
број посебпих месеци, припосно се време такође 
сабире. AKO се времепа у обема државама поклапају, 
рачупају се само једаппут. 

3) Време болести, које се има према закопским 
прописима једпе од држава уговорпица рачупати 
као накпадпо време припоса, као и време за које се 
у једној држави плаћа пристојба за чување права, 
чува очекивапа права и у другој др>1<ави. Ужпвање 
репте за изпемоглост или старост у једпој од држава 
уговорпица, важи као пакнадно време за чување 
очекиваних права и у другој држави. Остала палок- 
нада времспа рачупаће осигуравајући заводи сваКе 
државе уговорнице према свом упутрашшем зако- 
подавству. 

4) Кад паступп оспгурапи стечај, осшуравајући 
завод обеју држава уговорница пружиће опу репту, 
na коју осигурапо лице има право no домаНим npo- 
писима, водећи рачупа o алипејама 2 и 3, onora 
члапа. Али при томе luiahahe од пупе ОСНОВНе репте 
као и од таквих давања и додатака давањпма чији 
изпос ne зависи од стеченог припосног времепа, само 
onaj део, који одговара сразмери између ефективног 
приносног времепа у дотичној држави (алипоја 2) 
и укуппог ефективпог припоспог времепа у обема 
државама; у случају кад обавсза осшуравајућег 
завода друге државе паступи само због урачупавања 
пзједиачеиог времепа (алипеја 2), npn TOM рачупа, 
ефективпом припоспом времепу додаје се и изјсдиа- 
чепо иреме. Смањење nelie паступити, ако лице у јед- 
in)j од држава уговорпица mije стекао урачупллпшг 
времена втие од дванаест месеци; у том случају 
ne постоји пикакво право прима осшуравајуМем 
заводу те државе. 

Члан 19. Члап 18 важи апалогпо n за враћање 
npmioca, за помоћ за опрему, као и за једиократпу 
отправпппу; no за отиравпипу последња рсчсчшца 
ne важи. 

Члан 20. AKO je укуппо давање, израчунато 
ПО ирописима члапа 81, мање нвГО ШТО бп било да; 

вање, na које би лнце имало право у једној од обеју 
држава уговорппца само no пропИСИМа те државо 
a оспону приноспог времепа происдепог у тој j\\ жаип 
ociirypauajylni занод те држапс повисиће давањв) 
које пада na iberon ТврвТ, 38 ТОЛИКО КОЛИКО ИЗНОСИ 
ima разлмка; npn упорвђењу Трвба iioliii рд релвЦИЈв 
злата обеју иалута. Код тога cue породичне рентв 
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за једног осигураника рачунају се као једно давање. 
AKO има осигурано лице у једној држави право на 
плаћање капитала, у другој држави на плаћање рен- 
те ради упоређења прерачунаће се плаћања из оси- 
гурања у другој држави, no принципима технике 
осигурања, у плаћање. оне врсте која му припада 
из сопственог осигурања. 

Члан 21. AKO, no прописима једне од држава 
уговорница, треба ренту смањити или обуставити 
обзиром на другу коју ренту, треба страну ренту 
сматрати као да je домаћа. Највише административне 
власти донеће поближе прописе o провођењу ове 
одредбе. 

Члап 22. Осигуравајући заводи обеју држава 
уговорница установиће сами давања, која имају 
пружати, и издаће o томе писмено решење. Одгова- 
рајуНем осигуравајуНем заводу друге државе треба 
претходпо дати прилику да се изјасни, ако су при- 
носи плаћени осигуравајућим заводима у обема др- 
жавама. 

Члан 23. AKO je осигуравајући завод установио 
иеко давање, a да није водио пуиог рачуна o npo- 
писима овог уговора, треба давање наново одредити 
на осноиу прописа овог уговора и онда, ако су услови 
за давање испуњспи веп самим приносним временом 
у сопствепој држави. Рапија одлука новом одредбом 
ступа вап снаге. Исго вреди, ако je пастала промена 
у околпостима које су, no прописима овог уговора, 
од важности за установљењс давања. 

Члан 24. Осигуравају^и заводи обеју државг 
могу се спој^азумгги o томе да само један завод испла- 
hyje у целости текућа плаћања, која треба пла^ати 
na основу горњих прописа; други завод пакпађиваће 
му онда редовно onaj део плаћања који пада иа н.егов 
терет. 

Члап 25. I) У колико неко запослење искљу iyje, 
спречава или огранИчује право na уживање, износ 
или даљне уживање текућн или једмократпих пла- 
пан>а из nencnonor осигуран>а, запослење које се 
npnm у другој држави уговорпици изједпачепо je 
ca запослењем у домађој држави. 

2) AKO су, противпо процису алипејс l, враћени 
приноси, враћање остаје правоважно. 

Члап 26. Кад се прпмењују прописи члапова 
18 до 25, рачупа се као основпа репта nencnonor 
фОНДа ((Речпс пловидбе Краљевипе Југославије* 30% 
и као годпшњс повећање у првих 10 годипа 2% пен- 
сионог оспова. 

П ПЕНСИОНО ОСИГУРАЊЕ КОД БРАТИНСКИХ 
БЛАГАЈНА 

Члан 27. Прописи члапова 15 до 25 важе аналогно 
n у односу између Југословенског и аустријског пен- 
сионог осигуран>а код братипских благајна с тим, 
да постоји право na примање само онда, ако je збир 
квоцијената који се добије у свакој земљи, када сс 
урачунљиво време приноса у земљи подели са пропк- 
саним временом чскања. једиак или Behn од |единице; 
ако имају ociiiypai!ajylin заводи једне државе, који 
долазе у обзир, прописано разно време чекања, 
Важи време чекања ОНОГ завода, који je последп.п 
бпо надлежан. Kao осповпи изпос југословенског 
Пенсионог осшурап.а код братипских благајпа узима 
се 8% урачунљиве зараде и као годишп.е повећаш 
у времену чекања 2,4% исте. 

Д) ПЕНСИОНО ОСИГУРАЊЕ НАМЕШТЕНИКА И 
ПЕНСИОНО   ОСИГУРАЊЕ   КОД   БРАТИНСКИХ 

БЛАГАЈНИ 

Члан 28. Прописи члан 27 важи апалогпо и у 
односу између југословенског (аустријског) nencnonor 
осигурања намештепика и аустријског (југословен- 
ског) пензионог осигурања код братинских благајна; 
ипак постоји право на редовна давања пензионог 
осигурања намештеника једино опда кад би то право 
постојало, под иначе једнаким условима, и у случају 
истоврсног прелаза осигурања у самој земљи. 

В. ЗАВРШНИ ПРОПИСИ 
Члан 29. Највиша административна власт сваке 

државе донеће, у колико за њено подручје буде по- 
требпо, одредбе ради извршења овог уговора само- 
сталпо. Овако дођете одредбе саопштаваће се naj- 
вишој административној власти друге државе уго- 
ворнице. 

Члан 30. Највише административпе власти обеју 
држава уговорница споразумеће се o томе, na који 
ће се начин обављати, што простије и са што мање 
трошкова, доставе и псплате при спровођењу соци- 
јалног осигурања са територије једне државе na 
територију друге државе  уговорнице. 

Члап 31. Највише администратпвне власти обеју 
држава уговорпица овлаш^ују се, да могу међусоб- 
пим споразумом допупити или мењати прописе дела 
Б. овог уговора; једнако се овлашћују да могу, чим 
буде ипвалидно осигурање спроведено у обема др- 
жавама, узајамност на основу принципа, установ- 
љепих у делу Б. овог уговора споразумно одредити 
и у одпосу ипвалидпих осигурања обеју држава као 
И у одпосу између инвалидпог осигурања једпе др- 
жаве и nencnonor осигурања намештеника друге 
државе. 

Члап 32. ОсигуравајуНи заводи обеју држава 
треба no ногућности да се међусобпо обаветтавају, 
кад сазнају да je пеко осигурапо лице пренело свој 
боравак са теригорије једпе државе уговорнице na 
територију друге. Осигуравајући заводи могу се o 
томе  поближе  споразумети. 

Члап 33. 1) 0 споровима, који би иастали изме1)у 
завода или властп социјалпог осигурања једпе др- 
жаве и завода или власти социјалпог осигурања 
друге државе око тумачења и примене прописа овог 
уговора, решавању пајвише адмипистративпе власти 
обеју држава уговорпица споразумпо. 

2) Одлуке, које ће пајвпше адмипистративпе 
власти обеју држава уговорппца у смислу nponnca 
алипеја 1 заједнички донети, копачпе су и обавезпе 
за надлештва, помепута у алипеји 1, као и за оне 
који су заиптересовапп. Чим се поведе поступак, 
у смислу овог члапа, код пајвпше алмиппстратпвпе 
власти једне од држава уговорпица, треба да се 
прекине сваки поступак, који би бпо тада у току. 

Члан 34. 1) У случају enopa no члапу 33 треба 
осигуравајуЈти завод, коме je потраживање било 
najnpe пријављено, да пружа примерпо привремено 
старање, ако постоји и у пајпеповољпијем случају 
араво   na   прпмање. 

2) AKO осигуравајући завод одбије да пружа 
привреиено старање или да ne аружа у потребпом 
обиму, може га цадзорнћ власгг у случају исалбе 
прпсплпти да пружа привремепо стараље и одредити 
му  износ давања.  У  случају  enopa  између осигу 
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равајућих завода, који не подлеже истој надзорној 
власти, решава највиша административна власт. 

3) Заводи за рентна осигурања могу поверити 
спровођење старања заводима за осигурање у бо- 
лести. 

4) Осигуравајући заводи, за који се коначно 
установи да je обавезан, накнадиће учињене издатке, 
до висине своје сопствене обавезе осигуравајућем 
заводу који je пружао привремено старање. Пропис 
члана 5, алинеја 2 важи. 

Члан 35. Највиша администратпвиа власт у 
смислу овог уговора je за Краљевину Југославију 
Министар социјалне политике и народног здравља, 
за Републику Аустрију Савезни Министар за соци- 
јалну управу. 

Члан 36. Код спровођења овог уговора, заводи, 
власти и судови социјалног осигурања обеју држава 
уговорница општиће међу собом непосредно. 

Члан 37. Овај уговор треба ратификовати. Из- 
мена ратификационих исправа извршиће се у Бео- 
граду што пре. 

38. 1) Уговор ступа на снагу, у колико се не 
односи на инвалидно осигураље, првим даном месеца 
који следи no измени ратификација. У погледу служ- 
беника «Речне пловидбе Краљевине Југославије» важ 
уговор и у натраг за време од 1 јуна 1930 до дана 
његовог  ступања  на  снагу. 

2) У погледу инвалидног осигурања појединих 
група радника и пољопривредних радника, уговор 
ступа на пуну снагу даном кад буде у обема држа- 
вама уговориицама спроведеио ипвалидно осигурање 
за дотичие групе. 

3) Од дана, кад буде ступило на снагу инвалидио 
осигурање у једиој од држава уговорница до дана 
његовог ступања на снагу у другој држави уговор- 
ници, важиће само прописи чланова 2 до 5, 7 и 14 
овог уговора; тиме се ие прејудицира уређењу пи- 
тања додатака из јавних срсдстава, o коме lie се 
обе владе посебио споразумети, кад буде иивалидио 
ОСИГурање у једној од држава уговорпица ступило 
у живот. 

Члан 39. 1) Прописи овог уговора примењују 
се, са важношћу од дана њиховог ступањаца снагу, 
и на očni vpane случајеве који cv се рапије десили. 
Лицима, која би била имала ираво на д()бровол.но 
продужење ремтног осип/рања, да je једпако ра- 
члшавање ооостраног времена приноса постојало у 
часу, кад je лице престало бити обавезно na осигу- 
рање, дозвољава се доб1-)()В()Љ11о продужење осигу- 
рања од дана ступања на снагу овог /говрра, ако 
уплате први прииос у рску од 3 месеца no ступању 
уговора иа снагу! рвакво време припоса уважи^е 
се само онда ако осигураии случај паступи najpa- 
није 18 месеци после ступања na снагу овог уговора. 
Код примсне iipoimca ОВОГ уговора треба узети у 
обзир и време осигурања стечено upe ЊИХОВОГ сту- 
пања na снагу. 

2) За време пре ступања na спагу ОВОГ уговора 
неће се вршити накнадна плаћања. У колико су до 
сада уживаоци даване репте, које су веће од рента 
na које имају према овом уговору право, прималаи 
пије дужап да их врати. У колико су исплаћена 
једпократпа давања зарачупаиаће се na рептна да- 
ваља, која буду доспевала. 

Члап 40. Свака од обеју држава уговорпица 
може onaj уговор отказати за крај калепдарске ro- 
дине са отказпим роком од 6 месеци. Отказ се може, 

с пристапком друге државе уговорнице, ограпичити 
н na поједипе делове уговора. Обавезе нз осигураних 
случајева који су се десили за време важења уговора 
морају опи осигуравајући заводи, који су na основу 
овог уговора обавезпи, даље извршпти иако je уговор 
отказан. Очекивапа права, очувапа na основу про- 
писа овог уговора, ne престају због уговора; њпхов 
даље чување, за време no престапку важпостн уго- 
вора, управљају се no домаћем законодавству до- 
тичпе државе. 

Kao доказ овлаштеници су ставили na овај уго- 
вор своје потписе. 

Учињено у Бечу 21 јула 1931 годипе у два ори- 
гиналпа примерка, и то сваки на српско-хрватском 
и na немачком језику, од којих добија свака држава 
уговорпица no једап примерак. Српско-хрватски и 
пемачки текст сагласни су no садржини и имају 
подједпаку важност. 

У Бечу, 21  јула  1931. 

Д-р Г.  Б. АпђелиповиН,  с.  р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р  Р.   Кербер,  с.   р. 

ДОПУНСКИ ПРОТОКОЛ 

Обе ће се Владе обратпти Влади Немачке др- 
жаве у смислу закључепих протокола уз обостранс 
уговоре са Немачком државом o социјалном оспгу- 
рању од 15 децембра 1928 и од 5 фебруара 1930 да 
испитају да ли се и na који начип принципи уза- 
јамности, утврђепи у закључепим угговорима, могу 
и требају проширити у узајамппм односима овтс 
трију држава. Ha даље ће се обе Владе у случају, 
ако у будуће једпа од љих закључи na пољу социјаЛ- 
nor осигурања уговор o узајамности са којом трећом 
државош, споразуметн, како lie се узајаМНОСТ у пстом 
шислу  проширити  и у  одпосу  према тој  ДЈГукаип. 

У  Бечу, 21  јула  1931. 

Д-р Г. Б. Анђелиновић, с. р- 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
Д-р Ј.  Шобер, с.  р. 
Д-р Р.  Кербер, с. р. 

ЗАВРШНИ   ПРОТОКОЛ    1 

Обе Владс изјављују се спремнима, да преузму 
onaj део терета из осигурања братпискнх благајНН 
друге државе уговорнице који je постојао на дан 
31 децембра 1918, a који je настао ка ових осигуран»а 
која су надан 31 децембра 1918 илп послсдњи пут 
пре тога бпла засповапа na оспоиу запослења "i' 
њиховој дапашњој државпој •герпгорији. Упутраш- 
њпм прописима сваке држапе препуштено je да i1^'- 
гулишу, које lie устапове н na којп начип тај арст 
осигураља спосити. 

У Бечу, 21  јула 1931. 

Д-р Г. Б. Авђелиновић, с. р- 
Д-р М. Тујковић| с. р. 
Д-Р ј. Шобер, с. р. 
Д-Р Р. Кербер, с. р. 
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ЗАВРШНИ   ПРОТОКОЛ 11 

Обе Владе изјављују   no споразумннма у томе 
да he ca држављанима друге   државе уговорнипе у 

погледу редовиих потпора за случај беспсслице по- 
ступати као са сопственим држављанима. 

У   Бечу,  21   јула   1931. 

Д-р Г.   Б.  АнђелиновнИ,  с.  р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 

•     Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Кербер, с. р. 

ЗАВРШНИ   ПРОТОКОЛ   111 

Обе Владе изјављују се споразумиима да се из 
прописа члана 3 алинеје 1 не могу изводити никаква 
права na изузетке код примене прописа o запослењу 
страиих радника. 

У  Бечу,  21   јула   1931. 

Д-р Г.  Б.  Анђелииовић, с.  р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р. Кербер, с. р. 

ИНТЕРНИ ЗАВРШНИ ПРОТОКОЛ 
Ради олакшања проведбе друге реченице алинеје 

2 члана 8 Владе обеју држава уговорница споразу- 
меле су се да ће највиша административна властили 
надлештво, које она означи, вршити преводе дописа 
упућених држављанима своје државе за оне заводе, 
власти и судове социјалног осигурања друге државе 
који те преводе не би могли сами извршити. Ако 
се адресат дописа налази на територији замољене 
мајвише административне власти (од ње означеног 
другог надлештва), обавиће ова, no изјављеној жељи, 
поред превода и доставу дописа. 

У  Бечу,   21   јула   1931. 

Д-р Г.   Б.  Апђелиновић,  с.  р. 
Д-р М. Тујковић, с. р. 
Д-р Ј. Шобер, с. р. 
Д-р Р.   Кербер,  с.  р. 

§ 2 
Овај закон ступа у живот, дапом обнародовања 

у   Службепим   новинама   a   обавсзиу   силу  добија, 
пошто се испуне услови из члаиова 37 и 38 поменутог 
Уговора. 

(ПИЧаЛОЖЕИ.Е 

Ошпта конф^рендија Међународне оргави8ша(ије 
punu Друштвд народа усвоји. a je, 28 јуна n1-*', један 
пројвкт Конвенхцче o оринудном нлн обавевном раДу 
кпју Ешају ратификоватн члановн помвнуте органи- 
вације, оходно одељку XIII Версаљског уговора и 
одговарајућим одредбама осталих уговора o миру. 

Чланови којн ратификују ову Конвенцију оба- 
вевују се да te укинути сваку употрвбу аринудног 
n.Tiu обавевног рада< V арелаакои аериоду тахав li«1, 
сс рад иоћи употребд>ават19 оамо у јавне оврхе и као 
ввванредна uepa и то у духу осталих одредаба иоте 
Конвенције. lio нотеку 5 година увеће се у оцену 
аиташе o потпуном укидању таквог рада. У члану 2 
оаначено je игга се има оматратн као обавевав еши 
аринудан рад и наведвни су радовв в уолугв којн 
ту нису обухвЈЉвни у смисду ове Конвенције, a који 
(•<■ вахтева]у на оонову вакона o војној обавеви, као 
д рађанокш обаввва; ва оонову оудоке одлукв, 
у олучајввима вшпв оилв и оитнн овооки радови 
вршенв v непооредву кориот ваједввцв. Забрањује 
ое овахи облин прагаудвог илн обаввввог рада у 
корист појвдиваца, друштва или приватно [фавни> 
шаца, и тгкав ое рад нма укинути ,оваки мкав рвд 
којв ое вахтвва као aopee као и api вудан рад 
радове јавпог интвреса, на ожвв ссд траав админи 
отративвиз отарвшина 

N' M.iaiiV   LO ii])()mic'im су уСЛОВИ ИОД КОЈИШ Ofl 
у црелаввои аериоду, такав рад мрж( вахтввати. 

Чланом i i пропио! но \^ да ое оамо опособни 
иушкарци ивмвђз 8 и 45 година могу подвргнути 
оПансЈиол! п арииудном раду. И у roke погледу про- 
imcai.ii оу ввувецв п огравичен>а од KOJIU je најваж- 
цијв, да се iiajiuiiiH' до 2! јвушког в^равог отавов- 
niiiiiTua, смс употрббитв ва такав рад. За аоједивцп 
Tpajaii.c таквог рада нб можв врвћв 60 Дапа у L2 
иесеци (чл, 12;. НЂдељно мора ne днта Јадан дан 
одмора, a ирвковрвнвнв рад иора битв   ва^ађев 

псто тако као n прековремеви раднв часови олободних 
раднвка (чл. 13). Тако исто, мора се плаћати в сав 
□рвнуднв ii-:iii о.бавевнв рад, оем радова првдвиђевих 
у члану 10 (чл. Ut). Ha такап рад имају ое орвменитв 
иропвов o вакнадв штотв ва веор^ше случајево као 
и ва олободав рад (чл. i">). Радввзр се ве смоју пре- 
иештатв у краЈеве где бв ии псхјс.па в клшла могли 
битн опасви, a ако ce то ве да ввб^ш морају се про 
дуветв мс])(! ва постепвво навикавање као и у радо- 
ввна којина виоу вичнв (чл. 16). Члав 17 гоЕорп o 
зсигвјввоквм уодоввма радввка, o и.ихошш иутова- 
n.iMia na мессо рада a o аовратву, коо и o мерама 
којвма o'e вма окогућивд оаивање јбдног дела вад- 
вице њвховим аородицама. Члев lo пропвоује уки- 
дав>б орвнудног или обавевног рада ва орвноо пвца 
п.чи робе п оредввфа уолове под којв ш бе такав рад 
mm аахтсисти у прелавнон перводу. Члав 19 оадржп 
пропиое ii обавеввом обрађивању ввмље. Привуднк 
n.iii обавеввв ]>ад аеће ое OMOTU примевити као кол.^к- 
Timna иазиа поко ваједшаце »чл. 20), a no смо се 
употребљаватв   ва   водвдмне  радовв   v   рудаициме 
(ЧЛ.  21). 

Члавовв којн ратификују ову Коввввцију мо- 
])alii Мвјјувародвом б^зоу рада доотавЈвати иоцрпне 
иввештаје (чл. 22), a оропвоатв um) потпунвју 
уредбу o пранудаом раду (чл. 2:;;. Мора со уотано- 
laiin  i.uiiTjio.ia пршЈудног рада (чл.  -I) и кавнене 
савкције ва веваковито вахтева&етаквограда (м.ч.25). 

li]>MMciia КовввВ1Ц1Је има се ра< np (стиратн na св 
територије  члалова  кОјВ  ратвфикуЈу  Коввевцвју. 
Ивуввцв од тог прави. a имају ое наваачити у uajau • 
која <•(• прилаже ратификаздјв (чл. 26). 

Пошто буду дпс ра*ификацијв регвс^ованг; 
ова i.c Коввевхцда ва оваког члана отупитв na oaarj 
12 .моссдп noc.ic дапа региотровааа њвгове ратифи' 
кадијо (4.11. 28), 
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Генерални секретар Друштва народа обавешта- 
ваће све Чланове o свакој ратифпкацпји (чл. 29). 

Коивенција се може отказати no истеку 10 го 
днна; отказ добија важпост после годпну дана; ако 
се у року од једно годиие no нстеку овог периода од 
10 годпна Конвенција не откажо;. она ће важиш jom 

o година и тако редом продужавапо се ibeno важсше 
ако се ne откаже, на пет до пет година (чл. 30). 

По пстеку сваког перпода од 5 годпна моћи ће 
се приступитн ревизији Конвеиције (ЧЛ. 31). 

Члан 32 говорп o дејству евентуалне ревизије. 
По члану 33 подједнако важе францускн a еи- 

глески текст. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

ПГОЛЖТУ  1{ОНВЕНЦИЈЕ 0 ПРИНУДНОМ ИЛИ   ОБАВЕЗНОМ ГЛДУ 

усвојеном од Опште конферевцвје Међународнс орга- 
низације рад;'. Друштва иарода у Жоневи, 28 јупа 

1930 годипо 
ко j u гласи: 

§ 1 
Одобрава се и дооија законску снагу Иројект 

Конвонције o прииудиом или обавевном раду усвојеи 
од Опште конфереиције Међународнс оргаиизацијс 
рада Друштва иарода у Женеви, 2« јупа 1930 године, 
чијп текст на фраицуском језику и у преводу гласи: 

ПРОЈЕКЛТ КОНВЕНЦИЈЕ O ПРИНУДНОМ ИЈШ 
ОБАВЕЗНОМ РЛДУ 

Ошпта коифереидчја Међународне органнвације 
рада Друштва варода. 

Саавана од отране Уоравно!1 оавега Мвђународ- 
иог Пироа рада у Жшеви, гдв се и састала 10 јуи.ч 
1930, у своме четрнаеотсш ваовдав>у. 

Пошто je одлучида да сс усвојо разип орвДЛОВВ 
којн ое одноое na принуднв илв обавезии рад, пи- 
таа>е обухваћево првом тачкои стављеиом na дневнв 
])(>д у овом ваоада&у, и 

lloniTo je одлучваа да ти аредпови добиј^ облвв 
једнога оројекта м^увародве коввевцвје, уоваја, 
дамас, 2Н јуиа ШЗО годиве доњи оројект Коввеоцвје, 
коју имају ратификозатв таавош М^увародвв opra- 
навацнЈв рада нрвма одрадбама \ 111 двлв Вероајоког 
уговора и долова осталпх ^говора 0 мпру, ROJB Еђвму 
одгова])ају. 

'l.ian   I 
с.иакп чдлв Међувародвв орравввацвје рада 

кији ратафнкз^је овј коввввцвју обавмује ое да IH^ 
vKimvTii употрсиу орлвудвог UH обавмнот рада у 
сшш ii.ci'Diui.M обЛЈОВДМа У ШТО .jiv ИОГућв н]);1,1и'.м роху. 

C обввром ва ово потвуво ухидањо, прпмуднп 
ii.in опавсзпп рад Mdl.ii Le ое улотрвбЈБавати, ва вррив 
[фвлаввог вераода, јадвио »о у.чтс свјјхо п 1<ш> пз- 
ванредва uepa аод уоловима " ув јамство који су 
уодовљввв члавоввиа којв оледују. 

lid m-rcKv рока од iH'i' [Ч)двва од двна отупав>а 
на овагу ошКоввввцијв и орнашсои иввбштаја прад 
imiiciior у члл.му 31, Уораввв оавет Мвђувародвог 
бвроа рада иопвтеАе могућвоот да oe укинв бва 
иовога рока врвнудви нлв обаввшв рад у оввм »о- 
јпм облвцима м одлучвћв да лн ина мвота ставвтн то 
оитвњб ва дваввв ред Ковфереацвје. 

'I .ui 2 
У смшму ове Конввиццје, шрав ^принудвв олл 

обавозпп рад" оввачав^а овахв рад ила у мугу кој" 

се захтсва од једиог лпца под претп.ом ма које каввв 
и за који се то лице mije ионудило драговољно. 

Међутим нзраз „принудни пли обавезни рад" 
nehe обухватати у смислу ове Конвенције: 

а) сваки рад или услугу који се захтевају na 
осиову закопа o обавезној војној служби за радове 
чпсто војпичког карактера.; 

б) овакв рад aiaa услугу који су део нормалнпх 
гоађавоквх обавеза грађава земље која сама собом 
управља потпуно иезависио; 

в) сваки рад пли услугу који се захтевају од 
иеког лвца као последшда осуде нзречене судском 
одлуком, под условом да се тај рад илп услуга изврши 
под надзором u контролом јавпих властн и да речево 
ЛВЦв mije уступљеио или стављено na расположеп.е 
прједввЈџша, друштвима плп првватво-вравввм ли- 
цпма; 

г) оваки рад влв услога којв со захтевају у слу- 
чајевмма иише спле, то јест у случајешша рата, 
necpolia илп ако прсто necpelio, као што су пожарп, 
аоплаве, глад, земљотресп, јаке етгвдемијв в сточпе 
;t;ipa:i(', павале штетппх жпвотања, ппсеката ИПН 
Гпм.мпх парасита, n уопште еве околпости којв 
доводе у опаовоот илв opere да доведу у опаспост 
жшшт вдв вормалве услове опотавка целокупнога 
iMii једвога деда отавовввштва; 

д) оитнв оеоски радови, тј. радови којв oe нз- 
воде у непооредву кориот ваједвнце, од њевиз чла- 
пова, радови који oe, врвма томе, могу оиатрати 
пормалппм грађапекпм оба.веза.ма, KOJI; падају na 
члапоис за.једипце. иод уелоном да са.мо (таповттггно 
nun ii.(4'oim пЈЈСтстаттдп имају iijta.Bo да <,<^ »зјаовв 
п умесвостп овпх ])ад|)ва. 

Члав 3 
N'   сммс.чу   ове   Коввенције   ивраа   „надлежда 

влаотв" оваачаваће бвло цевтралве државве влаотв 
бвло цеВтралве ввше влаотн ваввтереооване терв 
торвје. 

'l.nui 4 
Мадлсжм«'    it.uu'TM    udu'   гмстп    маредити    нлИ 

довводити да oe вадожв оривудвв илв обавевви рад 
у корист аоједиваца, друштава влв ариватво арав* 
im\ .шца.. 

A.K0 такаи облив аривудног илв обавеввог рада 
v кориот поједвваца, иуштава нлв ориватво пјрав- 

mi\ ЛЛЦа,  DOOTOJB  a  дама  кад ратвфвкацвја ОВв 
Ковввнццјв од једвога   Члава   будв  региотрована 
од отраве Генврадвог оекретара Друштиа иарода. 
imaj   Iic4.ia.il   IIIITIIVIIH   миратм   укппуш   речОВВ   ПрИ* 
II\ дии ii.m обаввВВИ рад од дана иада ona Копвепцији 
гтупи  ва   ii.era  na  гиагу. 
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Члан 5 

Ниједна концесија дата појединцима, друштвима 
или прпватио прашшм лицпма неће смети да нма 
за последицу налагање бпло којег облика прииудног 
плп обавезног рада радп производпЈе нли caGupaiba 
пропзвода које тп појединци, друштва или при- 
ватио-правиа лица употребљавају у своју корист 
или њима тргују. 

AKO концесије које постоји садржавају одредбе 
које имају за последицу какав прпнудни или оба- 
везнп рад, те he се одредбе морати укинути што пре 
да би се удовољило прогшсима члана 1 ове Конвеп- 
ције. 

Члан 6 

Чиновници администрацијв чак в када буду 
морали потстицати стаиовништво, o којем воде бригу 
да се даду ма иа који облик рада, неће смети да врше 
на то стаповништво колективни или ипдивндуални 
притисак у циљу да би оно радпло за појодинцс, 
друштва илн  прпватио-правиа лица 

Члав 7 

Старешино којо ис врше адмштстративне функ- 
ције nehe омети дн прибегпу прниудпом нли оба- 
везпом раду. 

Старешине које врше адишниотрататне фуикције 
ttaka ke no изричиом одобреп.у под условима павс- 
деним у члаиу 10 ове Копвоицпје. 

Законито прнзпате стареитне које no примају 
адекватпу иаг])аду у друпш облицима моћи he да 
'ce користе уживап.ом лпчних услуга прописно уро- 
ђеннх с тим да све корисне мере морају бити преду- 
зете радп спречавап.а  злоупотреба. 

Члан 8 

Одговориост за сваку одлку да се прибогпо 
привуднои шт обавевном раду пода na више i'pa- 
haiicur  li.uM'in  иатпч^јссотин^ торитпријо. 

MrlivniM oni; власти, Molili Lo да ii])('iiocy na вишс 
мсгнс  niacTii  onjia.inl.cii.c дл, малажу  прмиуднв  или 
обавевни рад у случајввима када raj рад нешв ииата 
дсјстко да сс р;1.дт'Ц" УДал.ују ОД 0ВОГ рвДОВНОГ Прв* 
бивалишта. Овв впаотв мгаи be такођа да првнвоу 
иа иеоне врховве впаотн ва авриоде a под уоловима 
itoju l.c сс утаионптп ур^дбама предвиђвНИМ у 'м.шу 
2.! ()7i(> Коткчшиј |лашћвњв,да наложе пршуднв 
или ouiuicmm рад na чпјо l.c 06 ИВВОђвае раДОИДН 
MOpaTB   Да   удал.с   од   <•)!()[•   рсдоипог   11])обивал1П11ТаЈ 
ако ое буде радило <> томв да се олакшапремештање 
члноввика управв у вввршвау и.пхових дужиости 
и ii])(4i(>c натеријада управо. 

Члан 9 
Ссм иупротппх  одЈк-даГш  устап^ил.спих у члапу 

Ki ове Кшпницпр'. овака влаот ноја има враво да 
Валожи оринудни илп обавозии рад nolio гмоти да 
дознолп дм ce орвбвгнв том обливу рада, ано oe ниЈв 
аретеодво увврила; 

а) да je vi iyra u m рад,који овтреба ивввога од 
ne (редног и важног квтвреоа ва ваЈвднвду која ј<' 
аоаванв да те ивводи; 

б) да iy та уолуга или рад антувлно или гатно 
1|1)|])СИ1111 

в) да je било немогуће да ce набави добровољна 
радна снага за извођење те услуге илн рада и поред 
тога што су биле понуђене наднпце и услови рада 
у иајмању руку рад ни ошша, који су уобичајени у 
заинтересованој територпјп за сличне услуге и 
радове; и 

г) да пз рада плп услуге неће резултирати пре- 
тежак терет за садашње стаиовништво, с обзиром на 
расиоложиву радну снагу и па његову способност. 

Члан 10 

Принудни или обавезни рад који ce захтева као 
порез и припудни нли обавезни рад паложеи, за 
радове од јавног интереса, од старешина које врше 
администратпвпе фупкције мораће ce постепено уки- 
пути. 

AKO ce очекујући то укидање, затражп прнпудни 
илн обавезнп рад као порез пли ако ce принудни вли 
обавезни рад иаложп, од старешина које врше адми- 
пистративие функције ради извођеља радова у јав- 
ном пнтересу, запитерееоване властн мораће ce прет- 
ходио уверити: 

а) да je услуга илн рад који ce треба извршити 
од непосредног радног ннтереса за заједницу која 
je позвана да га врши; 

б) да су та услуга вли рад актуелно или хитно 
потребни; 

в) да ii3 тога рада или службе nehe розултирати 
прстежак терет за садашље становништво, с обзиром 
na расположнву радпу спагу na п>егову способиост 
да предузме тај рад; 

г) да ce ради пзвођеља тога рада или услуге 
радппцн nehe моратп удаљити од свога обичпог ме- 
ста стаповаи.а; 

д) да ће извођеП)ем тога рада илп службе битп 
управљано према захтевнма вере, друштвеног жи- 
вота и пољопривреде;. 

Члан 11 

Само снособпи одрасли мушкарци, за којо ce 
може претпоставити да пису млађи од 18 годвна nn 
отарији од ^Б годппа, Molili кб бнти подвргпутп при- 
пудпом n oGaiie.iiiuM раду. Сем те категорије рада 
првдввђенв у члапу 10 ове Копвепцпјо, MO])a!i<' <ч! 
ii])iiMeiiJiinaTii (лсдс!,;!, играипчсњн n услови: 

а) прстходпа потирда у свнм случајевпма у 
којима je то могућо, од локара одрођопог од управе, 
да ааинтересовапа лвца ne болују nn од какво ii]m- 
лспчпве болести и да су физпчки способпа да под- 
несу наложепп рад n условв код којима ће ce он 
шшодити; 

б) ослоГ)о1)еп)о школског особља, учепика и 
професора, као n адашни«фативног особља уопште; 

в) одржаваље у свакој заједппци броја одраслих 
n здравпх л.уди пеопходпо аофребншс за породпчпп 
n друштвепи /кпвот; 

r) поштовип.с Прнчппх u иородпчипх веза. 
За оархе вааначеве цредњим ставом в) jrspjpsk* 

уредбв првдвиђвве у чдану 23 one Конвенцвје кодхши 
he ce део asBjfi, од отадног мушког n здравог отааов- 
пшптва Aioliii да увШ ва јеДВО време за припудпп 
или обавезип рад, с тпм да тај део пикако ne може 
да пређе 25",, тога ставовништва. Утврђујући овај 
д^ввдпежне he влаотв норатл да воде рачува o густо- 
liii ОФановнвштва, o друштввнон илв флвичквм раз- 
иптку того cTaiioimmuTiia, o   годишп.ом времепу и o 
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одштете лнцима која су била зависпа од раденпка 
KOJU су умрлп или посталп ппвалпди, a која су 
законодавства na овази или која буду на сназп на 
заинтересоваиој територији, мораће се примељивати 
на лица подвргнута. прпнудном шш обавезном раду 
под IICTIIM условпма као и na слободае раднпке. 

Ha свакн начин, свака власт која употребљујо 
радника за припудии или обавезни рад мораће бити 
дужна да обезбсди издргкаваље тога радппка ако 
га иесрећпи случај нли болест који потнчу од ње- 
говог рада учине потпуно нли делимично неспособ- 
ним да удовољава својим потребама. Ta власт мораКе 
такође бпти дужпа да предузме мере за пздржавање 
сваког лица које je запста завпсио од тог радника 
у случају љогове песпособпости или смрти која je 
проузроковаиа радом. 

Члан 16 

Лица подвргнута принудном или обавевном 
р^аду iiohe сметп, осим у случајевима пзванрсдне 
потребе, прелхестити у крајево, где би условп исхране 
n кдиме билл тојшко различити од oimx na које су 
вавнкнутв да би моглп бити опаонв no њихово 
здравље. 

Hn у ком случају пеК*1 бити довољав такав npe- 
мештај радппка, a да ниоу вајотроже примењене 
све мере које со одиосо na зшгијену и удобпост, a 
које су иотребне ва њихово смештап.о и ва ваштиту 
п.ихпцн здравља. 

AKO се такав премешт&ј IH; узмогне ii36el)ii, 
Mopalie се прпмеипти орема падлсЈКпом лбкароком 
мишљелЈу мере зн аоотепено 11рилагођб0>в раднвка 
iiomiji условима iicxpaiH! n климе. 

У олучајеввма када су раднлцв аоввавв да 
опављају редовнв рад комо ниоу прившши, иорс^б 
сс арвдувети аотребне мерс да би ое аривиклв тој 
врсти рада, иарочито mro n« тичо IIOCTOIKMIOI' уввж- 
Паиаи.а. часова рада, удешавав>а умвтнугог одмора 
ii аобол>шавав>е a повећаваАа днввних ж^ежних 
оброка који Гт .MdiviM ninn аотребни. 

Чла.м   17 

Иадложж! ».lacTii MupaLc ов увврип] upe ВвГО 
што довволе да ое сфибегне ua ком арвнудаом или 
обавсзиом раду аа 1']|;|.1ј(Ч11шарокв радове или ва pa- 
дове око ивдржавсића у исправном отању вбог којих 

t he радпици моратч да боЈјаво дуже времвна на ме 
отвма рада: 

1) да iv аредувете овв потребнв мсре да будв 
обевбеђена шгијена радника и да нм буде вајемчена 
неошсодно аотребна лвк&рска нега, и да oe, »наро- 
чито: a) тн раднвцв аодвргау лекароком орегледу 
прв ввго mru почну радово п у о/феђенш! равиацима 
времеаа вовим врегледима ва време њиховв упо 
олења; б) да je у довољном броју аредвиђево дехар- 
око особље као a диопаввери, скдовишта ва болвонике, 
бодвице " аотрвбан иатврцјал вв удово.љаван>в овиз 
аотрвба; и л) да je довољво ооигурава добра цјги- 
јева аа местима рада, опсифба радвика водом, хра 
IKJ.M, горивом ii hVMiu.cKiiM арибором м да оу ако je 
вотрвбва вредвиђвва довољва одела п отав KOJU 

(адовољава. 
2) да <'у арвдуввте оходв^ мврв да oe обввбвдв 

L ивдрАавање   породице   радвика,   варочито   да   oe 
miM случајевима  или    a бодвоти,  које потичу одиолахшава ршвање вотој једвога двда иадвнцв, ои 
рада, ii овако ваководавотво Koie орвдвиђа даваа^Кгурним вачивом, ув вриотавак или ва иолбу радшша; 

стап^у радова које имају заннтересовани пзвестп 
на лицу места u na свој рачуи; уопште мораће оне 
поштоватп прпвредне и социјалне потребе нормал- 
нога жпвота дотпчне заједнпце. 

Члан 12 

Максимални период за време којега неколпце мо- 
же да буде пршмораио на принудни влв обавезнп рад у 
разннм iLeroBHM облпцпма неће смети да прође 
60 дана за сваки перпод од дванаест месеци, при чему 
се дани путовања потребни за долазак на место 
рада и sa повратак са рада имају урачунати у тпх 
шездесет дана. 

Свакп радввк приморан на прнпуднп пли оба- 
везии рад мора бити сиабдевен уверек.ем у коме се 
назиачују периоди припудиог ели обавезног рада 
KOJU буде обавио. 

Члан 13 

Нормалии раднп часови сваког лица примора- 
ног на принуднп пли обавезнп рад мораће бити пстп 
као u onu којн су уобичајопп ва слободне и радпе 
часове пзиадиормалногтрајаи.апмораће битп иагра- 
l)(4iu иото тако како je уобичајено да се награђују 
прековремонп радии часови слободних радвика. 

Једаи дав ведвљвог одмора Mopalie се дати овима 
лпцпма која оу подвргвута wa ком облику принушог 
плм обавозиог рада u та.ј be даи морати да се поду- 
дара ,колшсо je то иогућв, с даном којп je утврђеп 
традвцијом vuna обичајима земл>е или краја. 

Члаи 14 

Осим рада предшНимтг у члану 10 ове Копвен- 
ције, □рннудви пли обавеввв рад у свим својим обли- 
цина uopave да буде ваграђев у повцу в ваданцама 
које, за исти рад, neiie ометн да буду виже ВИ од 
опих које су na епази у крају у коме су радипди 
упослсни, im ОД оних које су na спази у крају у 
комо oy радппцп регрутовавв. 

У случају када je рад маложеп од старешииа у 
)i])m<4i,y л.иховпх аДМВВИСтратввмпх (jiyiiKnn.,a, мла- 
l.an.<'   иадппца  иод условчма  □рвдввђеннн  у  иргт 
коднои uaparpa(|)y мора да буде уведево чзш to буде 
MOrj'l.i'. 

Иа.дпндс  iif  Oe  моратп  исплатити  ОВШКОИб 1>ад- 
ппку војединце, a nti отареппшн в>егова пломсиа 
пл n  .ма KOJOJ  другој  властп. 

Дапм оугова&а ва долавав ва иеото рада као 
n ва вовратам иорају бити убројави ва плаКан.с 
падмпца као раДВВ дапи. 

Onaj члап веће пматм двјотво да вабрави даваке 
радппдп.ма уоиима.јсипх дтчтих ;i;ii]ie/i;iiiix ОбрОКВ KBO 
двоплате, отвм да ти оброцв иорају иматм аајмав>в 
једваку бредвоот вао оума воаца, ва квју oe оматра 
ла их mm оретотављају; алл oe вшшкав одбитак од 
одате ве оме врппци ви ва вдаћав>в ворвва, ви ва 
iia]Mi'mTV   хрвву,  ВарОЧИТв ОДвЛа  млм  иарочптп CTftU 
иоји he oe давати радввцина да би oe одржалв у 
таквош ота&у да ваотаве овој рад o обвирои ва опв- 
ЦВЈаЛНе уо ione л.ихопа уиослсп.а. im ВВ дапап.о a. laia.. 

Члан 15 [ 

Свако ваководавство o ваквади штете у неорвћ-] 
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Зј да he иутовања раданка ва мввто рада и ва по- 
вратак одатде бшв оспгурана од адмиипстрацпје, 
под њенол! одговориошћу и o ihenoM трошку,идаће 
адмпнистрација олакшавати та путовања употррГ!. i,\- 
jvlui у iiiijiiiii])oi мери сва расположива превозна 
сретстпа; 

4) да he у случају боде< ти или незгоде радника 
које проузрокују неспособност за рад за одрЛсип 
вреке, uiiTii осигурано ропатрирање радника o 
трошку ад.мипистрацпје; 

б) да. he се сва.Јли радннк којп ои желео да no 
истеку овога периода орш&удног nm обавезцог рада 
оотане ва лицу иеста као слободав раднвк, то иоћв 
да учпмп a ла. за време периода од две године, не 
пагуГт  своје право  na. бесплатно репатрпрањв. 

Члаи  18 

llpmiv.imi n.m обавезш! рад за пренос лица илн 
робе, ва врвмер ва вошење или веолање, .vopahe се 
укинути у пгго краћем року, a очекујуки то укидање 
вадлежве he влаотв морати да ивдају оропиое који 
ке ла утврде нарочито:%а) обавеву да ce raj раД упо- 
требљује само ва ол&бЈлање премвахгака чиноввика 
админиотрације у вршењу и.ихонпх функцнја или 
за првноо иатеријала адвшниотрације, илв у олучају 
апсолутво прешне потрвбб, ва оревос л^угпх лнца 
noja. тиу читшипци; б) обаввау да ce за такове 
арввоое употрвбљују оамо људв који оу за тај посао 
Ефивнатв фивичкв способнл прстходнт! лекарскви 
прегдедом, у овим олучајевима када je raj преглед 
иогућан; у олзгчајевииа, када он вв буде иогућав, 
иораћвсе.тцокојсусиослуј!^ ту Јшдиу спагу увврити, 
ва овоју одговорност, да упослвви радввцв имају 
вахтеванЈ фиаичку опоообноот и да ве болзгју аи 
од какве прилвгпшвв болвоти; в] ва вАв тервт који 
радницн имају да восв; г) вајдужв пут којн be тн 
радннцн моратн да прввале од иеота овога отано- 
вања; д) најввћл број дана у мвовцу илн у ком дру- 
i'd.M исЈикму за вромс којих l.c mm радвици Иоћи Дв 
буду ппиитт na raj рад обухватајућн у мм броју 
n дане ва аовратаж; li) пвца која оу овлашћена да 
вахтввају raj облик аривз^двог илн обавевног рада 
као n ивру у којој нмају ораво да љему прибегну. 

N Tiiplivj.vliii максимуие o којииа ое говорв под 
оловимв в) V)- Д) првђашњвг вараграфа, вадлежне 
в гаотн Mopalm уввти у рачуђ равне вначајне факторе, 
варочито фивичку споообноог отановнтпптва, од KOJI га 
be ое радвичи уввти, Е1рароду пуга који ce иора 
прећи,   као   a   климатокв   joaose. 

Надлвжне влаотн иорале, даља, првДвидвти 
одредбв да нормално дневно ареваљевл пут носача 
nr ii|M'li.' удаљвноот кпја. одговара проовчном 1рајан>у 
рВДВОГ данв од осам часова, с тпм да ce :ia n.rno оД 
ређиваље иора уввтн у рачун ае само тврвт којл ое 
воон n пут којв ce мора орвћи, наго још и отање 
пута,   гОДШПав ДОбв   м  iim  ДРУГИ  зпачајип  фаИТОри; 
ахо бн било вотребно да oe ааивтну првковрвмени 
чагтт рада, онда корају бигн ваграђенл ш-Км.м 
вадницавм од вориа гних. 

Члав 19 

Надлежве вдаоти омвтн he да дају ОЂпбвдмње 
да oe арибегне обшзевнои обрађивав>у ввмљв оамо 
онда ано je циљ гом овлаиЛввбв да oe орвдупредв 
гпад и.m ппсудмца ншввжвих ороиввода, a увви под 
уодовом да lii' храна илв ороввводв гако добивввл 

.морати да остану власнпштво поЈедпмаца или за.Јед- 
нпцс. који су их пропзводили. 

Овај члав не сме да има то дејство, да ce, када je 
ароизводња организоваиа, према закону п обвча- 
јвма, ва' комувалвој осиови и када производи илв 
добици од иродаје тих ироизвода оста.ју власншлтво 
заједнице, укида обавеза за члаиове те заједнпце 
да ввврше рад који им je на  тај   вачнн ваметнут. 

Члав 20 

Законодавотва која аредвиђају колектпвну казну 
која ce п])11мељује на целу ваједаицу за злочине учп- 
ii.riic од тччолико JI,(MUIX чла.пова, nohe смети да 
обухватају аривудвв влв обавезнп рад за неку 
ваједвицу   као  јвдну од мстода кажњавања. 

Члад 21 

Принудвв nm обавеави ])ад неће ce употреб- 
Јћавати ва водвемне радове у рудвицвна, 

Члав 22 

Годптпи иввешгајв ва које ce Члавови који 
]i:rmi|mivyjy ову Кониенцпју обавезују да ho пх 
водвосигв Међувародвом бироу рада, према одрсд- 
бана члана 408 Версаљоког уговора u чланова оста- 
.iiix Уговора n миру, којн mu одговарају^ o мерама 
које еу од и.пх орвдувете да би дале дејства одред- 
бама ове Конвевције, ирраће еадржавати mro пот- 
iivmija обавештења ва оваку ваинтервсовану тери- 
торију, o иери у нојој ce буде било врибегло ври- 
кудвон ii.iii обавеввош раду у тој териториј^ као и 
o оледећим гачкака: у које ce сврхе JI])IIIIIII raj рад; 
вроцеват ободев>а и оиртвоств; радно време; методе 
ii.ial.aii,;i  ВаДВИЦВ И ВВВОС иа.дмица:  каО  n ОВа  Д]>уга 
водеона обаввттења. 

Члам 2:! 

Да би ce одредбама ове Ковдвенције да io дај- 
отво, вадлежне fe влаотв морати да рбвародују 
imii вотпунију и прахџпшвју уредбу o употреби 
оринудаога или обавевног рада^ 

Ове одредбе мораће варочито оадржавахи про 
пксе којп.ма. oe Доввољава ^ваком лвцу, иодвргнутом 
иранудном   и.m   обавеввои     раду   Дв   аадлвжним 
власпша водвооа •■ne ориговоре који ce односе ва 
n.cnMii' уолове рада, a којв .му дају јемотво, да he 
ТИ   вритОВОрв   битн   iiiiiirr;iiiii   ii   уиажснм. 

Члав 24 

N' rium lir oe олучајевима иорахи аредуввти 
оходне Mi'i"' да бн oe ооигурала отрога аршгана yi)c- 
даба o употребв оривуднога влв обавеввога рада, 
било ii]iiiiim]M'ii,iM na прппудии идв обавезми рад 
вадлежвооти овакога органивма внспеЈшије рада, 
ivojn jo iti'li устаповл^ч! за слободии рад, било KOJBM 
друпш пЈткладппм гпотемом. Такођб he ce моратп 
оредуветв uepe да o тнм уредбана буду обавештвва 
лвца водвргнута  оринудном  Алв обавевном раду. 

'j.ian  25 

Цевахонито вахтева&в орвнудаога илв обавез- 
iini'a рада блће водвргнуто кавненин оанкцијама и 
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сваки Члан који ратифпкујс ову Конвенцију вмаће 
дужиост да се увери да су оанкције законом памет- 
нутв ваиота ефвкасне и да oe оирого ириме&ују. 

Члан 26 

Сваки члап Међународне органивашде рада који 
ратификује ову Конвенцију обавевуЈб се да he je 
iijiii.Mi'iiiiTii н8 твриторијв које су подвргнуте њего- 
вом суввренитету, iheroBoj оудској вадлежнооти, 
ваштити, п.сговом оуверенотву, штитништву влн н.в- 
говој влвотв у иерв у кодико виа право да потпи- 
сује обавезе које се тичу 1штав>а уиутраши.^ јурио- 
дикцпје. McliVTUM ако се тај Члан хоће кориотитв 
одредПама ч.ита 421 Вероаљоког уговора в таано- 
вима оохалих Уговора o ииру, који овоме одговарају, 
Mopalic да приложв овојо] ратификацијв ивјаву у 
којој оГопан.ује: 

1) у којин територвјаиа кана да воШуно при- 
мењује одредбе ове Коввевцвјв; 

2) у којвм тервторијана кавв да врнмев>ује од- 
редбе <'Л1> Коввввцвјв с иодвфвкацвјаиа " > чвму 
сс саотоје te иодвфикацвје; 

3) ва којв тврвторвЈв ревбрвише овоју оддуку. 
Горв>а авјава сматраће oe као оаотаввв дво рати- 

фикацвје ii nMjiin' аосве вста дејотва. Свакв Члав 
којв даде гакву вајаву иоћв I." да ce одрекве, повом 
декларацвјои, сввј резервв влв дела рев^рвв којв 
rv ва освову оредњвх ставова 2 n 3 садрн«ав€ у и.«1- 
говој раавјој вајавв. 

Члан 27 

Службеве   ратвфвкације   ове   Коввевццје   под 
условима   врвдвиђевви   у   \lll   двлу   Вероаљоког 
уговора и у деловииа ооташи ^годора o ивру, којв 
OBOU одговарају 6idie оаопштеве Гевералвом секре 
тару Друвпва варода a ов he ta региотроватв. 

Члан 28 

Ова he Ковввнција битн обавввна оамо ва онв 
Члавовв веђзгнародве оргавиаацвј6 РВД* 'l".ia р;|'п|" 
фикацвја будв р^гиотрована у Секретарвјату. 

Ona In- ступити na енагз  ДВававОТ МвОвЦВ miiiiTd 
ратнфнхацвјв два Члава Мц|уварод1(е органввациј« 
рада ''уду рвгимрованв од Генералног свхретара. 

iincic тога, ова ke Коввввццја отушпв аа оаагу 
ва оваког Чдана дваваеот меовцв аоолв датуш 
када  в>вгова рћтифвкацнја  будв региотровава. 

јату, Генера nm (-окретар Друвхтва народа he нотп- 
фиковати тај факт оввш Члавоввиа Међународне 
орга.пизације рада. Ом !><• пм такође нотифнковати 
регпстровање ратвфвкација којв иу буду доцвцје 
саопштаване од сввх другвх Члавова Органиаацвје. 

Члам 30 

Сваки Члаи којв ратифвкује ову Коввевцвју 
може je отка.чатп. no истеку первода ОД десет го- 
дпиа после датума арвобитвог ступап.а на овагЈ 
Коввевхшје, актом оаопштеввм ^евералвом секре- 
тару Друвггва Народа, која be овај рвгиотровати. 
Отказ he вочвтв да )iii;i>-ii твв аосде годвву дана од 
дана   њевога рвгво1ровав>а  у Сввре^арвјату. 

Свакв члап Roja ратифвкује ову Копвепцију, 
a који у року од јадве годвне дава no вотеку аериода 
од десет годцва опомввутог у оређаш&вм аарахрафу 
ne упитрсГш цраво oncasa !»•"]•' je орадввђаво у 
овом члапу, uniic обвевав ва вов аериод од пвт го- 
двна, то iip, inic.h' Toi'i"., Moiiii .i;' откаже ову Кон- 
ваицвју no BOTORV овакога аервода од nei годвна 
под  уоловнка   ROJB   <у   ii]MMiuilM'iiii   у   cimiM   члапу. 

Члав   il 

lin встеку свакога аариода од пвт годвва рачу- 
iia.jvliii од отупања ва ошоу овв Коввевцвјв, Уп- 
равим оавет Међународаог бвроа рада, биће дужав 

водвесе Оиттиј  ковферввцвјв вавештај <i орвмв- 
вв ове Коввевцијв и одлучиће да лв има веота да 
oe отавв на двеввн ред K ^еренцвје автање њенз 
вотпуве n.m делвмвчве рвввввјв. 

Члав 32 

N' одучају ако бв Мвђународва ковфершцвја 
уовојила аову Коввевцију чвш je аредиет аотпуна 
nm делвмичва реввввја овв Коввенције, ратифвка 
ipija једвог Члава аове Коввенцвје чвјв јс аредмвт 
реввавја повлачвла бв оаивм ообом откаа ове Кон 
вевцвје бев услова што oe ипе рока н бвв об8Ц>а 
na. гор&в M.ian 30, аод ревервом да ]<• вова Коввен- 
ција  чпјп je оредивт ршивнја отупида  ва <магу. 

Од д;'1\\м;| отупања ni' овагЈ  вове  КоввввцвЈв 
чијп je врвдмбт ревивија, ова бв Коввевцвја прв 
отала да буде отворша ва ратвфвкацвју Члавова. 

Ова бв Коавввцвја веђутвм оотала на овавв 
у OBOU облвку и оадржају ва ове Чдавове којв бв 
je ратвфвковали, в која ве бв ратвфвковалв нову 
Коввевцвју '"'i11 j'' првдмет реввавја. 

Члан 29 Члан 33 

Чп.м ратификацвје двају Чланова Међувародае Пувоважвв оу и фравцуски и енсаиохв reitoi 
оргаиизашф' рада Пуду ])<чч1ст1)ованв у Сехрвтарв     ове  Коввввцвјв. 

s^ 2 

(»naj  Задов  отупв  у  томп обвародовааем  у   „Спужбешш   воввнама",   a   обавеаау   оилу  добаја 
пошто oe IKII.VIK' уодовв члама 28 Пројеша IKIMI-MVIV Ковввнцнје. 
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ДОПУНСКМ СПОРАЗУМ 

УЗ УГОВОР O ТРГОВИНИ И ПЛОВИДБИ 
пзмеђу   Краљевпне   С.Х.С.   и   Краљевине   Италијс 

од 14 јула 1924. 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ЈУГОСЛА- 
ВМЈЕ И ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ИТА- 
ЛИЈЕ, с обзпрон на промене које су настале у прп- 
вредној сптуацпји обеју земаља, решили су да за- 
кључе допунски сиоразум ради измене тарифског 
дела Уговора o трговшш н пловидби углављеног 
пзмеђу Краљевпне Италпје п Краљевпне Срба. Хр- 
вата п Словенаца 14 јула 1924 године, и у томе 
циљу еу нолгаеповалн своје пувомоћнике и то: 

Koju   су   се   сложплл       у   следоћем: 

1 

Краљевина Италија одустаје од уговорних ца- 
рина утврђенш! у горе иоменутом Уговору за сле- 
двћв отавове Јутословенске тарифб (прилог A ре- 
'icimr  уговора).    ' 

Врој југословенскв тарифв; екс 9 екс 2 кои- 
зсрве од патлиџана; екс 133 жвргна брашна; екс 104 
иаона уља: 

1. Уље рд репиде 

екс 143 еко l конверве од патдиџана у херметичк)! 
затворсчтм оудовима; 375 кожнв рукаввце, na и 
оа т€(кот6лним иатвријалом 1) иепостављвне; 2) по- 
отављене. 

Поред тога уговорне царине у^врђвне у rope 
помвнутом уговору :i<4 следеће ставове Јзггословенске 
тарифе (в. прилог \ реченог уговора) иамењене су 
као mro слвдујв: 

ll]iM.i<ir: 

Увовне царинв   Кјраљевинб  Југославијв 

Број увовна царина 
Југословенске   Наименовањв робе     у вл. динар. 

тарифе од   100   кг. 

екс 104 Маона уа>а; 
2.   Ул.а од uVK-diioi' iiiiip;!,, ис.м- 

.i,;,iin\   ијкиичи!.;!   (KiiKiipu 
ки), мака, оундокрвта, свва 
MOHOI'  iTMciiii,   куку])уз!'.   II 
друта   маонв   уља   ва   јело 

278         Сомот, ii.min n друге оличне 
тмнине ;••• 

вко 296   Гкавдше од пана, ранијв, 
кудеља " осталих биљниз! 
иатерија   нарочито  вавме 
нованвх: еко I. којв виају 
18 ЖИЦа u MaiM' у IIOTKII и 
m 111 UMI у 1   см-: 
a)   ОД   јутв        ^4- 

305 Џаковв     35 
BRO  'il!' Дугмсга   од   к()])030  (Гт.ми' 

ојгоновачв)   200 

Лиота прилош И ])очсиог уговора, којв oe од 

40 

200 

носи иа увозне царине у Италији замењује се сле- 
дећом листом: 

Увозне   царине   у   Краљевинп   Италији 

Број Увозна    Коефпцп- 
пталпјанске  НаимеиованЈероое    царнна     енат   ма- 

тарифе у лпрама   жорације 

екс 1  Кољи: од комада 
б) осталп, подразумевајући ту 

и ждребад и кобиле ма које 
впспне  700 

4 
5 Говеда   350 
(i 
Ирпмедба к бројевима 
4—5—6. Под уговорни по- 
ступак no овпм ставовшт 
потпадају волови, краве u 
бикови који су изгуГт.ш 
више од четирп млечљака. 

7 Јуиад и umcmliii   240. 
Прнмедба к броју 7 — Иод 
Уговорни иоступак no овом 
ставу потпадају млада го- 
веда која. inuv изгубила ви- 
ше од   мотирм   млечн>ака 

8 Толад: 
преко 150 кг, 
до 150 кг. 

Првмедба к броју 8 - - Под- 
Bopim аоступак no овом 
ставу потпадају млада го- 
всда која имају још све 
м, ['ечњаке. 

200.^ 
120.- 

I ")[)ој Увозна     коофпцн- 
италијанскб   Наименовањвробв  царппа   епатмажо- 

тарифе > лирама    рације 

II:I 

II:I 

II:I 

II:I 

од комада 
9 Животике овчије pače      11 

11 С.шт.с које тежв: 
б) пмтпс ОД 20 КГ до 1 lo кг    110.— 

од 100 кг 
12 Живина (жпва)   100.— 0.2 
12 Заклапе жпиотиње   

б) живина ваклана  100.— 0.7 
19 Непрерађено месо (са изу- 

:)('TI;OM мсса од жпвпне, дпв- 
л.ачи,   m.ivnoiia  n  пптомпх 
вечева: 
a.) спсжс  ini,  n  смрзпуто  ...  100.      0.4 

20 Прерађено мосо: 
б) уоољено, вадимљено илв 
друкчпје орерађбно: 
1. Шунке   

остало 
24 Jaja од нсивинв   
74 ('A'HO   махуиасто   поврће  у 

врну     

100. - 1,8 
100.— 1,4 
lo.j.eo 0.4 

5.50 
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76 Кромппри слободно 
K 96 Примедба. Суве шљпве Ју- 

гословенске провенијепце 
нл.зване „Бистрица" снаб- 
девене уверењима o порек- 
лу пздатим од Југословен- 
ског Министарства тргови- 
не и пндустрије, прпмаће 
се до годишњег нзноса од 
10.000 квинтала уз сннже- 
ну царину од 7.35 лира no 
квинталу. 

екс 100 Печурке 
б) суве       55.— 

екс 103 Мппералне   воде: 
а) природне лековпте 
Раденско „Здравплио врело" 
(Слатпна Раденци), Рогаш- 
ко „Донат Врело" (Рогаш- 
каСлатпна), Рогашко „Gru- 
pna Врело" (Рогашка Сла- 
■miio.)        II. 
б) остале: 
Раденско „Краљево Врело" 
(Слатииа Радснци), Раден- 
ско „Гизела Врело" (Слатина 
Радеици) Рогашко „Темпел 
Врело" (Рогашка Слатина), 
Буковичка кисела вода 
(Лраиђеловац), Сисачка во- 
да (Сноак)    22.— 

129 Глши.гка маст    100.— 0.5 
130 Сланина  100.   '0.8 
екс 569 Цсмоити 

б)  оотали:      4.58 0.4 

Ili 

Ивјава II аакљученог аротокола: „однооно увоа 
иих царина у Италију" укида ce. 

I\ 

Onaj допунски опоравум, као и уговор o трго 
imun n 11.101111,4611 овиеђу Краљевинв Срба, Хрвата 
n Словенаца n lt]ta,.i.<>iiiiiic Ита.ипјо од И ју.па 1924 
године na којн ce on одноои, ooTtdie обавевнв ва 
промо од једпо годппс ])aMviiajyiiB од данв отавља&а 
na   спагу   ОВОГ   ОДОрВВуМа. 

По истеку овога рока, оба акта остаће на снази 
6 месеци no отказу, којп ће у свако доба моћв да 
учпни једна пли друга внсока уговорпа страпа. 

V 

Овај допунскп споразум 6iilie ратпфиковап п 
пнструментп ратифшсације равмениће ce у Рпму што 
je могуће пре. 

Међутп.м. високе уговорне стране су са.гла.сне 
да га ставе на сна.гу, прпвремеио, путем размене 
нота, у најкраћем могућиом року. 

У потврду чега, пуномоћнпци су потписали овај 
сцоравум  u  сиабделн  га  својим  печатима. 

Рађеио у Рнму, у два прпмерка, 25 априла 
1932  годвне. 

(M.ll.) M. M. Ракнћ. с. p. (M.II,) Дппо Гран^Ц, B. p. 
(M.II.) M. Ииља, o. p. 

ПРОТОКОЛ 

У часу кад су прпступшш потпису Допунског 
опоравуна из уговора o трговинв и аловидби ивмеђу 
Краљевино Срба, Хрвата u Слонопаца. и Ki>a..bOBuiio 
Италпјо од 14 јула 1924 годппе, потппса.пог na да- 
nainn.ii дав ивмеђу,Југоолавије и Италије, аотпи- 
canu пупомоКиици, арописно овлашћени, саглаоилв 
су ce у следећем: 

Влада Југосланпјо n Влада Пта.лпјс обвезују ce 
да образују што upe, у сваком слумају ве ua.ciiujo 
од лктсц. дапа no ступању na снагу речвног опора- 
вума, јвдаа оталав Италијаноко-Јутооловенвкн прп 
n])<>,4iin одбор. Члановима овога одбора могу, no 
потробп,   бптп   додол.спа,   (Т]|учпа   .шца. 

По.мспутп   Одпор   n.Malio  за  аадатак: 
1) Да иотражује подесна сродства за олакшап.с 

u раввнја&в трговачкв равмева памНл- двеју земал.а; 
2) Да решава, на обострапо задовољство, сва 

niopna питап.а памеђу обеју земал.а, која ce тичу 
('KOIKI.MCKIIN одпоса као n одвооа КОЈИ пјхшстпчу na 
naa.vluiN гццрааума o ца^тискп.м предметпма,, na 
IIIIMO]ICI;II\  cepinica,  пограппчппх  размвва  ИТ.Д. 

V 11оти])ду чега, пуномоћницн оу аотпиоала 
onaj   npoiui.ii.i. 

l'aiicno у i'nMv. у два примврка, 25 априла 1932 
гпдпт'. 

(M.ll,) Ш. №.. l'iiKiiii. o. p, 
(M.ll.) M. ihi.i.o, o. p.       (M.ll,) Дино Грандн, o. p. 

§ 2 

Onaj ваков огупа v жввот, давои обнародовав>а 
v ,,(',.ivavocmiM   НОВИнама", a   обавезну   cii.iv   добија 
iiiniiTo OB нопунв уоловв предвиђвни у члаву V до 
nyiicicor   споразума. 


