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ПРЕТСЕДЛВАО:
Претссдпш!

Д-Р КОСТА КУМАНУДИ
Свкрвтар
МИЛАН МРАВЉЕ
Присутпи г. г. Миндетри: Претседник Министарског савета Ннвола Т. Узуиокпк, Миппстар Правде 1>омшдар Максимовић, Министар социјалне полнтике и пародпог здравља др. Фраи Иовпк, Мииистар шума
и рудника др. Милаи Улмански.
ПОЧЕТАК У 11.15 ЧАСОВА.

C A Д Г 5К A J :
lipe диовпог реда: 1 — Чптањо н ycnajaibe вапвснвка
XL1V родонног састанка;
2 — Саопштсљо шчзсштаја Сипата o усиајаљу аакопског предлога o pa3peiiicii>y фпдсниомпга;
3 — Саопштеп.с одборсипх папсштаја: o предлогу ааиопа
o копсуларпом угонору са иакључиим протоколом, ааил.ученом п потписаном у Београду 5 маја l'J34 годннс Ввмвђу
Краљсиипе Југослаипјо п Републико Иомачке; o прсдлогу
вакопа o коппепцпјн o ликпндацији порсза да бп со избегло
дпоструио oiiopcaiinaii.o аа премо од 3 поиембра 1918 годипе
до 31 доцемПра 1922 годипе у смнслу ч»апа 43 Олштпх спорааума o паиршои.у Рапалсиог угопора са аапЈЈПтим протоиолом, заиључсној и потцпсаиој у Риму 26 аирнла 1924
годпно намсђу Краљсшшо Југослапијо н Крал.свипе Италнјс;
o прсдлогу заиона o угопору o трготнш п пловидбв ca ирилозима који чиио iboron састатт део, вакљупвНШ п потписаиом у Бсограду 24 маја 1934 годинс измсЛјУ Краљепнно
Југослахшјс н Крал>е111111о Бугарске; o нрсдлогу заиопао
градсипм ошптвваиа; o предлогу закопа o образтипву новог
Среза суботичног и o ирсдлогу aaitoiia o изменама Занона
o Сирачким сипсиоиима;
4 — CaoiiiiiTeibo o цодпошошу »итсрпслација иародиих
послапииа: Др. Ђуро Леушпћа na Мппистра фипалсија o
пепсплаКипап.у neuaiija држапиим пспзиоисрима Среза самоборског; Јопана МнснрлиКа иа Претседпииа Мпнистарског
санета o општој полптицн Крал.спснв иладе и одбпјаљо
хитности; Драгутниа Перка ua Мшшстра уиутрашљнх noслова o бсспраином лтнаиаЈћу слободо жнтсља iiapouni 1Iaиовца и Срсза чаионачког.
5 — Саопштен.е o одгопорнма Министара на посланнчко
шиерпелације;
6 — Отсустиа пароднпх послаппка.
Говорипцп: Претсодшш Мшшстарсног сапста Пннола Т.
Увувоввв (диа пута), Претседвик Иародпс скухшгпшв др.
Коста Кумаиуди (два пута), Мчлош Jlparouuh (три пута),
Нвап Пуцољ.

Дпошш ррд: Претрос н усвајаи.с у пачслу, појодипостима
и иоиачио пзвоштаја одбора за проучавањс заиопског предлога
o иеђунаррдвој иопвсицпји o уввфшшравои моничиом вакову.
Гопориицн: Извсстнлац Мплојс Сошћ.

npcmccdiniK др, Коста Кумапудн: Отпарам XLV
редовип састанак Народис скупштипс. Изволнтс
чути riaiiiicmiK претходиог састанка.
Сскрстар Мнаав Мравље прочита заиисипк
XL1V редовиог састанка Народие скупштпнс.
UpemcedHUK Др. Коота Кумапуди: Има ли upiiмедаба на прочитаии записинк? (Нсма). Примедаба
псма, заипспик je примљсп.
Изволптс чутп један извештај Сепата.
Секрстар Мплан Мранл.о (саопштава): Ссиат
Крал.свпис Југославије цзвештава Народиу скупштниу, да je na сиом XXIII рсдовпом састаику,
одржаном 23 јуиа 1934 г., усвојио н без икаквих
нзмеиа у делшш предлог закона o разрсшсшу фидеикомиса.
Прстседпик др. Коста Куиапудн: Овај извештај прпма се на зпање. Изволпте чутн одборскс
извештаје.
Секретар Мнлап Мрављо (саопштава): Одбор
за проучаваље закоиских прсдлога o међународним
уговорима н споразумима подиоси Скупштипи na
решен.е своје извештаје о;
Предлогу закона o копсуларном уговору са
закључшш протоколом, закључсиом н потппсаиом у
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Бсограду! 5 маја 1934 г., нзмеђу Краљешшс Југославпјс п Републнке Нсл1ачке (Видп прилог);
Прсдлогу закОна o допвенцији o лпкпидацији
пореза и да би сс избсгло двоструко опорезивап.с
за времс од 3 новембра 1918 г. до 31 децембра
1922 г, у смпслу чл. 43 општих сиоразума o нзвршељу Рапалског уговора са завршнвм протоколом,
закључспој и iioTiincaiioj у Рнму, 26 аирила 1924 г.,
измсђу Крал>св1111с Југославије и Крал.свипе Италнје (Види прнлог);
Предлогу закопа o угопору o трговпип и пловпдби са прплозпма који чипе љегов саставпн део,
закључеиом и потппсаном у Београду, 24 маја 1934
г,, између Краљсвипе Југославпје и Краљеввне
Бугарске. (Види Прилог).
Одбор :за ароучавање закоиског предлога o
градским општинама подвоси Скупштиви na peuicње свој нзвсштај као и извспггај o предлогу закопа
o образовашу повог Срсза суботичког и o прсдлогу
закоиа o нзменама оакоиа o бирачким списковима.
(Внди прилог);

Претседник др. Коста Куиануди: Ови he сс

извештаји ттампати, разделптп госиоди послапицнма и ставити na диевни рсд кад то Народпа
скупштипа одлучн.
Изволнтс чутп иптерпелацпјс.

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. др.

Ђуро Леушвћ, пароднп послапнк, упућује питерпелацнју на г. Мипнстра финапсија o псисплаћпвању
пеизија државиим iieiisiioncpiiAia среза СамоборПпсаровина veh два мсссца. (Види Прилог);
Г. Јовап МисирлиН, иародпи иослапик, упућује иптерпелацију иа г. Претседиика Мииистарског савета o општој полптнци Краљеветсе Владе
и тражи да joj се оризва првсиство. (Види ирилог):

Претсеоник др; Коста Куиануди: Има реч г

Претссдник Мннистарског савста да се нзјаспи o
тражеиом првспству.

Претседник Мшшстарског савета Никола Т.

Узуновић: Не примам тражено ирвепство за ову
иптсрпелацнју-

Претседник др. Коста Кумануди: Г. Прстсед-

iiiiK Мииистарског савета mije иримио тражсно
првеиство. Питам Народиу скупштипу да лп прпма
првеиство овс интериелацијс? (Не прпма). Објављујем да Народпа скупштппа mije иримпла првснство.
Изволптс чутн даље.

Секретар Шилан Мравље (саопштава)! Г. Дра-

гутин Перко, иародпи иосланик, упућује иитсрпелацију na г. Мпипстра уиутраиивих иослова o бесправиом лнтавапЈу слободе жптсља варошн Чаковца и Срсза чаковачког,

Претссдпик др. Коота Кумануди: Све прочи-

таие нптерпслацпјс уПутиће сс надлежним г.г. Миппстрима, Изволите чутн пзвсштајс г.г. МнпнстараСскретар Мплан Мравље (саопштава): Г. Мниистар унутрашњих иослова пзвештава да he одговоритн кад прикупн потребпс податке па иитерпслацнјс иародних послапика:
Г. Јо:!с BaTiiiinha п другова o раду жапдармерпјског подпарсдиика Милаиа Петрића из Томнслав Града;
Г, Јозс Батипића п другова o прогањаи.у ссљака од страпе жапдарлшријскнх oprana у Томнслпв-Граду;
Г. Јозе Батшшћа н другова o раду жаидармеријског каплара Иваиа Пуше11>ака у ТомиславГраду;

Г. Светислава Хођсрс o iiporaiBaiby члапова
Југословспскс пародис страпкс од страие среског
иачелипка Среза зајечарског;
1. НпколсПрскс и другова o раду начелпика
Срсза дуиавског др. Рокова Клсмепта;
Г. Мппнстар шума a рудпика извештава да
Кс одговоритп, на интерпслацијс народпих послапика: кад буду ставл.епе na дпевпн рсд, и то:
Г, Ристс Ђокића o iiccpeliii у државном рудпику „Какањ", и
Г. Мите Димитријсвића o неисплаћивању радиичких зарада од стране управе рудпика „Бо-

говина".
Претссдиак др. Коста Куманудв: Ови сс из-

всштајп прнмају na знање< Изволитс чути отсуства
иародних иослаинка.

Cekpemap Шшџв Мравље (саопштава): Г. др.

Милсико Марковић, народни послапик, молп за
три дана отсуства; г. Јоваи АраиђеловиК, пародии
послаиик, моли 10 дапа отсуства због болестп.

Претседнпк др'. Коста Кумавудв Одобрава лн

Скупштина тражепа отсуства. (Одобрава). Тражеиа
отсуства су одобрепа.
Народии послаипк r. Милош Драговић упутио
ми je пнташе, у коме каже да су у последњс врсмс
отпочели иапади na послапнкс Југословспскс пародпе странкс и да им се ne да могућноств да na
тс иападс одговорс путем штампс. {Претседиик

Мтшстарског caeema Никола Т. УзучоепИ: Ако je

све као то, опда je лепа нптерпелацпја.)
Г. послапик упућује лш копкретпо ово iniTaiije.
(Милош Драговић: He датс пам да се брапимо.
Убице имају права да се брапе, a ви иама ne дате).
Господппе Драговпћу, молпм вас nonaniajre се
npiicTojno- {Cceniuc/iae Хођсра: Нападатс nac прско
iioBiina a не дате пам да се брапимо). Копкретпо
мн je г. послапик упутпо ono питањс;
„Да ли ere волјИИ да пам иптервепцијом свога
положаја створитс могућпост да одговарамо на тс
пападе нстпм вачином — прско штампе?".
Господо, ово je ntiTaibe Mcnii као Претседппку
Народпе скуиштппе иенадлежпо упућепо. Режим
шталше регулисан je Законом o штампи и raj закон
прнмењују управпе властн.
Што се тиче цепзуре, ja сам већ у псколико
махова изјавио да Претседитптво Народие скупuiTiiiie иема могућности да ту ма какву корскцију
вршп. Ta установа ие прппада закоподавпој власти
и фупкциоппте ц^завпспо од н.е. Прс.ма гоме ако
г. народии послаиик ту што жели, треба да свој
захтев уиути OHILM факторима, под чпју иадлежпост
та установа и припада.
Има рсч г. Милош Драговвћ да изјавп je ли
задоволзап мојим одговором,

Милош Драговић: Одговором г. Претседпика

Народпе скупштппе ne могу битн задовол.аи п иема
места да се задоволЈИ.ч, кад се зна. да je Закои o
шталшп иа свази, алп тај вакон пико ие иоштује,
поготову га ne поштују чниовпици Пресбироа.
{Др. НШОЛП Ксшељсвић: И државни тужнлац!)
И државпи тужилац.
Г. Претседиик Владе na партпјскпм састанцнма п вечерама, иа које долазе само позвани,
говорн o опознцији тако галантпо, iiMiiyTiipajyiiii
joj и ono што ona mije mi мнслила, mi сашала.
Има мпого ствари које треба рашчистити п датп
могућвОСТИ оитма, који се оптужују, да кажу шта
мпсле o тим стварима којс мм сс имиутирају.

СТЕНОГРЛФСКВ БЕЛЕШКЕ
Г. Пуцељ, миинстар па расположепЈу п народпн
посланик, држећн јавнВ политички збор у Гробиу
код Св. Павла, рекао je нзмеђу осталог, да je пека
чиновница Мшшстарства отпуштеиа na моју деиуицијацпју.
Господо, такпе гопорс са партијскнх печера
и партијских састапака nauia штампа допоси. Ja
сам према тскче у очима читалаца денуицпјапт, a
то je тешка упреда и клспета, зашта сам всћ Г.
Пуцсља тужно суду н добићу тамо сатисфикацпју.
{Др. Никола Кетсљевић: И ту иећеш!; Ja верујем
још у name правосуђе, алн пека мп се да Moryliпости, да сз баш тај Закои o штампи пуштује,—
иако се пађем ja пли ко други оклеветап, да се
може иреко штампе a браиитп. Ja сам упутио јед
ну испрапку на такву тврдњу na п ако хоћс Уредништво да je шгампа, ne дозвољава то цспзура,
коју плаћа иаш народ. To je срамота. Немојте да
се чудитс, ако стварп буду имале такав завршетак
какав niiKO ие жели. [Уввици са десппце: Hehe!
Hci\e!) Будпте уверснн, да хоће. Ta ограниченост
штаиие даје могукпостп да се иајгоре a пајфантастичиије вести imipe у земљи и те вестн ne може
niiKO да сузбпје, a кад бн бпла слободпа штампа
и кад бп сваки могао да одговорп n да се брапи,
опда тога ne бп бпло. Али ви то нећете јер ne
желнте да се зпа истнпа у овој зеиљп. (Граја a
прпговори код већине.)

Претседник др. Корта Кумануди: Има рсч г.

Претседппк Мппистарског савета.
Претссдпик Мипистарског савета Никода Т.
Узуновић: Ja сам био тако сретап да je мој говор
na последњој партпјској печери допела целокугша
паша штампа. Прсма тол1е ono што сам ja тамо
говорио, допето je јавпо. И ако господа xohe да ме
пптерпслишу, могли бн да ме иптерпелишу само
зато, што их у моме говору писам ппгде nn помепуо.
(Бурпо lubecKaibe.)
Претеедник др. Коста Кумануди : Има реч
пародпп послаппк г. Ивап ПуцелЈ радн лпчпог
објашшс1ва.
Инан Пуцсљ: Господо пародпн посланвцИ)
прсдговорппк пародпп посланик г. Мплош Драговић.
спомепуо je овде н моје име n казао je да сам ja
nanao посланике Народпе страпке na једпои збору
у Словеппјп {Мплош Драговић: Нисам казао да
сте нападалп послапикс Народпе страпке пего
мепе лнчпо). Господо члапови Народпог клуба
хаузирају у последп.е време нарочнто врсдпо no
Дравској бановинв a то onn којн ne могу ни једап
збор да одрже у својим срезовпма. (Смех код веKiine). У педел^у, у прошлу педељу, одржалн су
тако једап збор .... {Милош Драговпћ: To je
цинизам). Ja копстатирам да сам r. ДраговпНа мпрпо
саслушао, a on, вндите ne може бити мирап; зпачп
да га псшто болп. Ja сам том приликом доказао
да ти лажеш. {Милош ДраговиН: Ja тврдим да тп
лажсш, да сн једап пајордипарпији лажов и да je
срамота mro cn пекад бно мшшстар).
Претседник др. Коста Кумапуди: Господппс
Драговићу, n no другн пут вас кажшавам заппсапом опоменом. (Малот Драговић упада у реч,
наставл,а да впче, и даље бурпо протсстује).
Господнпс Драговићу кажшавам вас пскључењем
са једне седпице.
Jliiiin Пуцељ (наставља): Народпа страпка
одржала je једап збор у Љубл.апи у хотелу „Унион .
Ha томе збору био je пајгласппји г. Милош Драго-
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внћ. Говорпо je o томе како су у Београду милионе покралп. {Милош ДраговиН: To лажеш !) Па
слушалн су тс људп n опн су мс o томе известилн. Говорпо je како се покрало лшого милиопа
у Београду, тако да je бнла пмпреснја na збору
да се у Београду ппшта друго н ne ради пего само
краде n арима мпто. Haj upe je говорио o пекпх
800 мнлпопа na затим o мплпјардама n ne зпал!
шта ene join. Како je тпх мплиопа н мплпјардп
било пупо, on je пајзад казао n ово; да je за времс
буџетске дебате нзпео једну малу али врло 1фЛ)аву
ствар пз Мппистарства соцпјалпе полптпке n да je
том прпликом прочитао писно једпе чппопппцс
тога Мшшстарства a затим je казао : „И Мпппстар
место да je казппо ту чиповппцу што je урадпла
ono што сам прочптао, on ne само да je nuje казп^о
пего ју je још n упапредно, јср ју je преместио у
Срсдшппн уред у Загрсбу."
Господо, у Мшшстарству социјалне полптпке
постоје зваппчпа акта пз којнх се види да je ова
чнповница одмах сутра дап, пошто je г. Драговпћ
пзиео ono o iboj у Народној скупштппи, отпуштепа
н ако je бпла подпела оставку, a у решешу се
копстатовало да hc се o шепој оставцп решаватп
ако се onepe na суду.
29 марта подпете су двс тужбс против г.
Мплоша Драговпћа. Једпу je тужбу подпео o клеветап.у адвокат г. Ннколпћ, a другу je тужбу подпела ова госпођа, тако1;е због клевете, Господо,
свуда у npiicTOJnoM свету, кад je јсдпо iiiiTaihe jom
Bub-iudice, o њему ce ne расправлЈа nero ce мприо
сачека да суд прво каже своју реч. И ja сам тако
урадпо n због тога o томе пптању ппсаи nn пмао
потребе да ма што кажем док год суд ne допесе
своју одлуку. (Бурпо пљескање — dp. Нпкола 1{ешељевић: A шта je Цел.скп суд проговорпо?) To
још не зпам, али г. Драговић he имати нрнлнке
да на суду своје тврђеп.е докаже.
Ja сам дакле са свпи коректпо поступпо п
сада je ствар na суду na треба мпрпо да сачекамс
п^егову одлуку. Мсђутпм, г. Драговпћ кога у Словепачкој сматрају као пеку велнку атракцпју, којн
има мепе да рупш, ne може то да сачека, пего
иде и свуда ме клевета. Ja сам га опда затекао
na станнци na сам у присуству Претседпнка клуба
г. Метнкоша, кога сматрам лпчпо врло поштеппм
рекао да je Мплош опет слагао, јер on зпа где ce
сада палазп та госпођа, алп je ппак лагао да je
ynanpei)ena. On je зпао где сс палазпла та госпођа,
али on je ппак лагао да je премештепа.
Опда сам то a њсл\у рекао a on je, прпјатпо
смешећи ce, рекао; „Јестс, тако je али треба мало
агитације." (Узвици у цсптруму n na десппцп; Охо!)
И овакви људи нмају опда дрскостп да ce појаве
na говорппцу и овде говоре да мп лажемо! {Милош
Драговић: Господине претседпичс, дајтс ми реч.
Ja hy ce фпзпчкп обрачупатн ако ми реч ne дате!
— Жагор п протести код већппе).
Претседник др. Коста Бушшуди: Господппе
Драговићу. Bii ne смете да претпте. Ja вас кажшаваи искључе1вем са трп седпнце. По Пословппку
ви имате право само да ce браппте у погледу
казпе. (Жагор n нротестп na левпци)- По Пословппку ne можете одговаратп. Можете само да ce
браппте у погледу казпе. Имате реч.
МИЛОШ ДраГОВИћ: Господо ja сам дапас кажњеп искључепЈем са трн седппце због тога... (Узппцп са деснице' И то je мало!) Па добро господо
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искључите мс из Народиог претставииштва! Само:
Ви ме пистс послали осдс! Ви мс овде ннсте послалп. (Браико Чорбић: Нс би те ии ни повлали!)
Tu си бираи бсз протнпкандндата! Кажњен сам
искључеп.см за то што сам корпстеНп се прапом
иародиог послаипка тражпо да мп се дозволи да
сс прско штамис браипм као што сам и иаиадиут.
(Драгић Шслмић: Врло пажио, тебс пеко даиачада)
Господинс Шслмићу, пнје то врло вчжпо. Кад
nac пеко пападпс, трсба да се браннтс. И, господо,
у место да je Пуцел. бно дслнкатан, on je тгј свој
гопор одржао опако као и овде сад, гдс je иоказао
споју касапску ћуд! (Протсстп у цситруму и na
деспици)Претссдиик др. Коста Кумануди: Господние
Драговићу, одузимам вам реч, (Милош Драгобпћ:
Клевета je да сам ja говорио против Београда
Против Београда иикад иисам говорпо, исго протпв
вашсг рада!) Господипе Драговвћу одузимам Вам
реч. (Жагор и npoTccTii на левици. — Милот
Драговић: Не дате мн да говорпм, оида hcMO се
друкчијс обрачуиавати).
Прелазимо на днсвии ред. Ha диевиом реду je:
Прстрсс извештаја одбора за ироучавање законског предлога o мсђуиародној конпенцпјн o унифцциранон мспичном закопу.
Има реч пзвестилац. Милоје Сокпћ.
Извсспшлац Мплојо СошА: Господо посланици,
Одбор за проучаван.е међуиародипх уговора н споразума расмотрио je мсјјуиаролпе коивснције o
увификацнјв мсиичпог права, упућеве му од страие
г. Мнппстра иравде и ииострапнх послова и меии
je част као известиоцу дати Народној скупштшш
следећа обавештеи.а:
У инзу мсђупародних споразуд\а1 a иарочито
када je реч o споразумима иа правиом подручју,
mije се пигде осетнла толпка иотрсба за тпм међупародиим споразумима, као што се то осетпло
na подручју меинчиога ирава. Менпца, као мсђуиародно iioMoiuio средство за трговину, она je нсто
тако и л\е1)у11арод110 средство за плаћање и за крсднт. Ona често, ирслазећи из руке у руку, пролапп u
преко разппх државипх подручја н на тај пачии
постајс поспоцсм обавеза, које дапас стоје под режимима разиих иравипх iipoinica, којп сс међу
собом у мпогом разликују. Наравио да сама чнњспица непозиаваша ових разпих правнвх прописа
може за онога, који добије меввду из иностраиства, или je траспра или пидоспра у ииостраиству,
иматп iiiTCTiic послсдицс, с обзпром, што je одржавање члп оствар111?а11.еобавсзаизмс1111цеу добром
делу везаво за 11редуз11Л1аи>е извесних рад1ви, чпји
je облик у свакој државп закоиом прописаи. A
та разнолпкост ирава у поједшшм земл>ама, извор
je иравпе иеспгурпости, од које трговина мвого
трвв. Зато су п разул1Љ11ва сва пастојаша, која су
upe рата, т.ј. 1912 године na неђувародвој копфсревцвјв у Хагу, бнла иредузета, a која су паставл>е11а и после рата под окрнљем Жеиевске ввствтуцпје Друштва парода, којој je успело, благодаpel\ii саради.и међувародввх трговачкнх комора, те je
и дошло до ковферевввје, која je одржапа у Жеиевн од 13 маја до 7 јуиа 1930 годппе, када су
пројсктовапе одредбе o уввфвцврНвом меввчвом
закопу као и o решавашу извесних сукоба fltciiii4ппх закона в конвеиције o л^пичннм таксама ca
протоколом потписапе од 25 држава.

Државе вртввсввце оввх коввевцвја вмаће

особпте користи од уввфвцврања Закоиа o мсппциг
a спсцијалпо н ми имаћсмо још и ту корист што
lio садањв паш мепични закои, у многпм дсталЈНма
бити поправљеп нз разлога, што je код п.егове нзраде као основа послужио Хашки регламап, закључеи још 1912 годиие, којн je, иа Женевској
коиферепцнјп уввфвкацвјом неввчвог закоиа, у
многнм двталл1Л1а допупзеи п поправл.си. Потребно
je парочито пстаћи, да су претставввци свих ирнвредпих кругова Југославијс, као: Трговачке ввдустрпјске и Заиатске коморс, затпм Удружеља баиака, као н Народна бапка, воздраввлв допошење
овпх коивеиција в без изузегка су се пзјасиилн за
Јвнхову ратвфвкацвју. — Овс коивсицпјс, са својпм аиексима и протолокима, требале су да буду
ратвфвковаве од свпх држава потппспнца до 1 септембра 1932 годиие, a m обавсза сту11ан>а иа снагу
ових коввевдвја, уговорепа je даиом њпхове ратнфикацпје. Прсл\а то.мс, оне коивепцпје, када буду
овде код иас ратифпковаие one he n стугштп na
спагу, наравио, с правом учвњеввх резервп у погледу уређсп.а путем вацвовалвог законодавства
онпх материја, у којима се менпчпо ираво дотнче
опште-грађанског права, потто се в самим коивевцвјама mije могло доћв до взједвачења ове вравпе
матерпје. Ту спадају ввтања: меничие способиостн,
одпоса мепица према дажбшш, која je и осиов за
нздање мепнце, падаље иоступак прилнком иротсста,
као и судски цотпптај иесталпх, украдеиих, пзгубљеввх нли утиптених меппца,
Опако уввфвцвравв меввчвв закоа врема
OBiiM коцвенцијама има се увестп код свнх уговорипца држава као нациоиалин закои.
У иогледу примеие правила копвепцнје н на
сукобе са заковвма држава које пису приступнле
копвспцијир остављева je слобода државама угОвОрпнцама, да их прпмспс илн пс прпмсие према
одцосним државама, док je међу државама уг^ОвОрпицама ова примепа обавезиа.
По miTaiby npiiMciic трсНе коивепцијс у ОдаОсу
na меипчне таксе, државе уговорввце сс обавезују,
да he, у колпко no њвховвм зацоввма mije тако,
како копвепције пропнсују, измеппти своје вацвовалno закоцодавство na тај пачип, да ваљанпст мепичпе
обавезе буде пезавнспа од нспуњепЈа закоцскнх
вроввса 0 меввчввм таксама, али да пациоиалпи
закоцц у ВСТО доба могу предвидетп заустављаше
вршења права и остварввање вствх из меиице,
док сс ие плате пропнсане таксе, као н повчане
казпе iipomicaiie за случај иеплаНан.а таксс.
Ако je ио којсм нацпопалпом закопу меппци
дато својство извршнс исправс, дозвољсио je да
ОДВОСвв пацпоиални закон ово дејство и својство
учиии заввсввм од тога, да већ при издап.у мепица
морају се всвуввтв таксепи iipomicii. Истом конвспцијом je дозвољсно, дА државс уговориице лшгу
обавезу ограиичптн na траспрапу меппцу, тј. нзузети од ibe сопствеиу меппду.
Код OBOI' случаја iipomicii namer данашњег
Закопа o таксама већ одговарају тежњама које се
желе воствћв овом копвепцпјом, јср no том Закопу
није валЈаност меипце учнп.сна зависпо од плаКа1!)а
прописаие таксе, већ се као последпца пеплаНаља
проппсане таксе, одпоспо плаћања педовол,не таксе
прсдвиђа казпа која се састоји у двадесетороструком
пзпосу целокуппе таксс, поред плаћаља редовннх
такса, (Тар. бр. 31 Напомепа 3 Зак. o таксама).
Према овомс, усваја11>е ове коивеицнјс нс

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ
памећс иотребу пашој државп за пзмспои садашшег Закоиа o таксама, већ иа против, даје овлашћење пашсм закоподавству, да пооштри дапатље казпспе сапкције још и сапкцпјама грађаиско правнс
природс
У самим протоколпма, који чине саставии део
ових коивенција, предви^еио je н право ио истеку
четпрн годипс од дана ступања па снагу копвенцнје, да свака држава може ставитп предлог, да сс
оиа сасвпл! илп делпмнчпо измени.
Што сс тпче самс тарификације ових конвенцпја иаша je држава испунила обавезу, обавештавајући Генерални секрстарнјат Друштва парода,
нз којнх разлога ове копвсиције пнсу бпле ратифпковапе до 1 септембра 1932 годппс, као шго je
то било уговореио. A шихово ступање па спагу
одиоспо шихова ратифпкацпја п примсиа у иашој
државп паступнће оида, кад се правие матерпје
пашсг домаћсг законодавства у везп са овом унификацвјом пзмсип, у коме слпслу спремљсин су
потребпп законскн иредлози у Мапнстарству правде,
и бићс подпети Народном претставппштву чим се
ове конвспиије озакоие. Измепе које he се нзвршитп прско тих закопских предлога ступнћепасиагу
данои ратифнкацпје ових копвеиција.
Према томс у имс Одбора за ироучаваље закоаског прсдлога o мсђупародинм уговорвма и сиоразулч1ма, мора.м учтшти првзвање сарадиицима
и правним стручњацима у рссору вашег Мнинстарства правде, као и Мниистарства ииостраппх
послова na њпховом савссном и свссрдном раду
na проучавању оваКо замашне правпс материје, в
молим Народпу скупштвву да предложсис копвеиције у целостп прими. (ПлЈескање).
Иретседпик др. Коста Куманудн: Претрес o
овоме законском предлогу завршоп јо. Пролазпмо
na гласањс у начолу. Молпм г. сокрстара да извјјшп
прозпвку.
Секрегаар Mii.uiii ЗГранл.о rij)03iiBa послаиинс да
гласају и онп су гласали овако:
Гласалн су «за»: AupaMomili Бранко, АкОвнтиjoBiili Ллексапдар, Алексић Коста, ЛлпловиЈ! Шаћвр,'
Лнтонијеви]: Душан, Аранђбловић Јоваи, Ауор Људевит др., Баљи!! Салих, БогдаповпћИсо, Бориоављеввћ
Страхпља, Bj)Kiili Стјепац, Бугарскн Драгутвн,Б7Н0uuii Милаи, ВаЈ)да Север, Велпчнови!! Миладип, ВидаKOBiili BiiTOMiij), Видовић Богдап др., Вошњак Богумнлдр., Вујић ДишггријеВ., Гавранчић Отои, др., Гавриловић Ото, Гајшек Карло, Грба Миловаи др.,
TpOuli Емилијаи, Грубаиовп!! Мплан, Давидовић liiiтомиЈ), Дапилови!! ЖввкоЛш^итријев^ђ Мита, Димиг
Tj)iijeBiili Хаџи-Аодор, Дооровић Мвлав С,, Довевенск)!
Јовап Ј., Додић Алекоандар Така, Драговић Ммлаи
U., Ђокић Ристо, Живановвћ Милан, Живанчеви^
Михаило, Живојвновић Душан, 3axaj)iili Чедомпр,
3cJLKOBiili Бошко, Земљи!! Јакоб, Ивавишевић lloтар, Иванчевић Душан, IIcaicoBiili Мита, JaiiKOBiih
Велизар др., Јевремовић Драгол.уб дј)., Јовтић Милутип Ал., JeBTiili Радовап, Јелић шшутин, ЈереMiili Живојпи, Јоваиовик Алексаидар, ЈоваповиК
Joua, JoBinnili Доиросав, Кајиаковић OAICJ), КалаMaTiijoBiili Михаилр Р., Каћански Стсвап, Кешељеuiili lIiiKOJia др., KiioH^OBiili Ловро, Ковач Анте Љ.,

Ковачевић Драгутип Карло,Кожул Марко др.,Коман

Албпп, KocTiili Драгутин др., Краљевић Драган.др.,
Крамер Ал6сј)т др., КрафтСтоваи др., КротићВдади«
Mii]),KpcTuii 3a])iije, Крстић Симо, Кујупџић Аидрија
K.j Кујунџић Бого.т1.уб К., Кумаиуди Коста др.,
(иретсодава), КуртовиИ Војио, Лазаревић Миловаи
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М., Лазаровић Тодор др., Лоушик 'Буро др., Лисавац Младои др., Лончаревић Иван др., Лоичар Иван
Лулик Петар, Максимовић Божвдар, Максимовић
Стјепан, Маринковић Војислав др., Марјаи Ђуро,
Марјанац Спмо, Mapnoimli Велимир Ж., Марковић
Милорад U., Матица Павао, Матпк Ђока II., Машић
MapKo,]\iiijnli МилаиЂ^Мплети]! Вјекославдр.,МилоiiioBiih Гавро, Мнлошовић Младеи II., Милутиновић
Милинко, Мисирлић Јован Т., Митровић Јоваи Р.,
Михашшвпћ Илија II., Михаиловић Свстислав др.,
Мравље Милаи, Мулалпћ Мустафа, Иодољковић
УјјошИ., llmmii Ипколадр., Никић Федор Др., IluuicoBiili Трипко, Поваковпк Тодо др., Павлич Алојзпј, Парабућски Ђорђе, Пајранос Шпирб Ф., ИахерiiiiK O])aibo, Патрногић ЈВуба, Перић Милшшјо
Ђ., Hepiih IliuiKO Д])., Иорко Драгутии В., HoTOjuip
Ловјјо, Iliiitito Људовит дј)., UoiioBiili Дшштријб
Он., UoiioBiili До6ј)11војо Гор . др., HouoBiili Душал,
UoiioBiili Коста др., IloiioBiih Милан др., Иоиовић
Свстислав, др., Ирека Пикола, Ирекоршск Иван,
Пустослемшек Расто, Пуцељ Иван Ј., Радовић Сава др., Радоњић Милан, Радоњић Миљан, Poj)6axoj) Јулијан др., Ружић Виктор др., Савић Аранђел
II., Caiiuli Сава В., Сскулић Милан др., Солић Јоца
М., CoKiih Мплојо М., Соколрвић Никола, Спасовић
Вуиаплш, Ciiaxiili Владо, Станишић Владимир др.,
Станојвввћ Драгомир М., Станојевић Милутнн, СтеBanoBiiii Милан, Степанов Миливоје, Степановвћ
Милан Р., Стефановић Игл.ат, CTIIJIIII Мплаи др.,
Стојадиноввћ Милосав др., Стошнћ Стамевко, Тадпк Глвгорије др., Teinul! Максим, Толић Бгшат М.
др., Toiinli Тодор Р., TopoManoBiih Хасаи, Трбић
Baciuiiijc, Т])бојот1ћ Урош, Тркуља Станко, ГраKOBiih Ставра К., Тшрић Ђорђе, Ђирић Стеван,
Ћуковић Милап, Увуновић Иикола Т., Урохџевић
Мирко Ил., Урукало Сергијв, Фидаичсвић Тома др.,
Фоторпћ Арса, Хајдии.ак Латои, Ханжек Лавослав
др., Хасанбеговић Авдо др., Хођера Свотислав В.,
Хрибар Иикола, Цемови!! Филии, Дорср Аптоп,
Ципушевић Методијв, Чорбић Бранко Uo.vai.inii
Хазим, lllera Фердо, Шолмић Драгић ii IIIehepoB
Славко др., Шилјоговп!! Владшшр, Шнфтар Стеван,
ШиајдаЈ) Фрал.о.
Отсутвн: Aljiili Анте, Анђелиновић ГргЈф Будиолав др., AiiTj'iioBiili Jocmi, Бабамовић Јордаи,
БаЈвац ЈВубомиЈ), Bapali Bjianivo др., Ватштћ Јозо, Беширови!! Дшштријо Р., BOJKHII Милан, Брушија Радослав, БудШшш Стеваи, Буквић Александар, Ваљавец Стјепан, Васвљевић Стеваа др., ВвљKOBiiii Вољко, Вндпћ Јоша др., Вукићевић Borah др.,
Гавриловић Бранислав, Главички Боншдар, ГосподHCTiiii Фраи.о, Грајић Иеро, Tpljuli Васиљ, Грубвр
Фран>о др., Деметроввћ Jyj)aj, Дорвишић Ђулага,
ДобЈ)овол.ац Милап Ј., Дошец Мирко др., Дрљача
Браико, Дрмсл. Алојзиј, Дубоковић Јурај, ЂорIjoBiih Владимвр, Ђурић Михаило, Елеговић Иво др.,
ЖивкоЈзић Исвдор, Живковић Негосим др., ИванjioKiili JIBKOBUII Мијрко др., Илић Срђа Милан др.,
Исаковиђ МилпвојоЂ^Јевтић Живот11Јв,ЈевтићМихаило Р., Јеличић Божа Ц., Јоваи Аидрмја, Јоваповић
Ђока, Катић Милош, КлиицАнтон, Кпегксвпћ Стјвпо др., Којић Драгутпп др., Костић Милорад Ј. др.,
Крејчи AiiTou, Крстаповић Ристо, KpcTiili Милутии,
Крстић Михаило В., ^унхарић Аито др-, Куњашић
Јоахим, Куртовик Шукрија, ЛазаЈјовнК Теодоспје K., Лазаровик Филии С. Др., Лончар Станко,
Лукцћ Живан др., Макар Дако, Маланчец Владо
др., Mapniili ФраиЈО, Марковаћ Милоико др., МаркоBuh Никола, Мастровић Апта Ф., Мацскоии11 Мц-
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тпја, Метикош Мплан др., Милетић Владпслав,
Милутиновић Милорад Ј., Митровић Љубомир М.,
Мозср Хапс др., Мохорпч Инаи, Никодијевић Арапђсл Д., IIiiKOJiiili Bj)aiiKO др., Пујпћ Пстар др.'
Њамцул Pamto др., OCTOJUII Ђуро др., Палечек
llnaii др., Перић Матвј др., Петровић Милан, Истрак
Никола, Петричић /Ктжо др., Ilounili Милутии,
Пиштелић Славко Л. др., Погачпик Виктој), IIOIIOjuil Јефтимије, llonomili Милан В., Праљак Педољко, Приицин Јово, Ирша Шимодр., Радинојевић Лазар Ј., Радић Пвап, Pajnli Тоша лр., Рако Јаико др.,
Рапе Стаие др., Савковић Илија, Саито Ганро др.,
Сарачевић Радеико, СелмаиовиЈ! Алија, Cminli Muлорад, Смиљанић Тома др-, Ciiii]ij(jiej) Вјенослав,
(IpniKiil. Mii.iaji др., CTantnh Јосип, Стајковић Никола, Станић Андра, Стввановић Живојин Лр.,
OroJKOBiili Милан Ћ. д[)., Стревовић Крста, Тсодо])OBiiii Војислав, Томиб Јакоб, Топалови!! Милан,
Трифуновић Љубиша, Урек Ивап, Фивир Виктор,
Христвћ Вора, Шарковив Тихомир, Шуменковић
Илија др., Шурмин 'Вуро др.
(После гласаи.а)
llpeuiccdiuu: др. Коста Кумануди: Ивволите,
господо, чути ])саултат гласања. Гласало je у свему
182 народних посланика и свп су гласали «за». Према
томе je овај аакопеки предлог у пачелу примљеи
једногласно.
Прелавимо на прстрос у појединостима- Пошто
се miKO mije јавио за 1)еч, то одмах пристуиамо гласању. Гласаће се еодеЈБем и устајашем na уобичајепп начип. Молпм г. пзвестиоца да изволп читати
параграф no параграф.
Извеспшлац Мнлоје Совић прочпта § 1 no предлогу Одбора.
Претседиик др. Коста Кулапуди: Прима ли
Иародпа скупштппа овако прочитанв § 1? (Прима).
Објављујем да je § 1 прпмљеп једпогласио. Мзволите
чути даље.
Известилац Мнлоје Coiciili прочпта § 2.
Претссдник Др. Коста Ку.манудн: Прима ли
Народна скушптина овако прочитани § 2? (Прпма.)
Об]ављујем да je § 2 једиогласпо примљен.
Овпм je прпмљеи цео закопскп предлог једпогласпо no п])едлогу Одбора. Прелавимо на коначно
гласапЈе. Молпм г. секретара да ивврпга провивку.
Секретар Милав Шравље прозпва народне noсланике да гласају и onn су гласали овако:
Гласалн су «за»: Лврамови!! Бранко, Аксентијевпћ Ллексапдар, Ллексп^ Коста, Ллплови!! lllaћир, Антонијввић Душан, Аранђелови^ Јовап, Ayci)
Људевпт др., Баљпћ Салпх, Богдановић Исо, Борисављввић Страхип.а, Бркић Стјепан, Бугарски Д1)агутпп, Вуповпћ iMn.iaii, Варда Севср, ВелпчковпН
Миладин, Видаковић Витомир, Видовиђ Богдан др.',
Вошшак Вогумпл др., Byjiili Димитрвје В., Гавранчић Отоп др., ГавриловиК Ото, Рајшек Карло, Г\)вн
Миловап др., PpGnli Емилијан, Грубановии Милан,
ДавпдовпИ IhiTOMiij), Даниловик VKIIBKO, Дшштријевпћ Мпта, ДпмптЈ)11Јев1111 Хаџи-Тодор, Добровић
Мплап С, Довезепскп Јовап Ј., Додп!! Александар
Така, Драговпћ Милан П., Ђокић Ристо, Живановић
Милан, Живанчевић Михаило, Живојиновић Душан, 3axapiih Чедомир, Зељковп!! ])ошко, Земљић
Јаноб, liBaiiuuieBiiii Иетар, Иванчевић Душап,
Исаковић Мита, Јапковпћ Веливар др., Јевремовп!;
Драгбљуб др., Јевтпћ Милутин Л., Јевтп!; Радовап,

Jcjiuli Милутин, Јеремић Живојин, Јовановић
Александар, JoBanoBiili Јова, JOBUMUII Добросав,
Кајмаковић Омер, Калћматијевић Михаило Р., Каћански Стевап, Кешељевић ГВшола др., Кнежевић
Ловро, Ковач Лпте ЈВ., Ковачевић Драгутин Карло,
Кожул Маркодр., 1^омаи AJIGIIII, Костић Драгутии
др., Краљевић Драгаи др., Крамер Ллбсрт др.,
Крафт Стеван др., Крстић Владимир, Крстић Заj)iije, Крстић Симо, Кујунџић Андрија К., Кујунџић
Р)огол>уб К., Кумануди Коста др. (претседава),
Куртовић Војко, Лаваревић Миловав М., Лаваревић
Тодор др., Лвушић Ђуро др., Лисавац Младеп др.,
Ловчаревић Иван др., Лончар Иван, Лулић Петар,
Максимовић Божидар, Максимовић Стјепан, МаринKOBiili Војислав др.,Марјан Ђуро, Марјанац Симо,
Марковић Велимир Ж., Марковић Милорад il.,
Матпца Павао, Матић Ђока И., Mainuh Марко, Миjiil» Милав T)., MiuieTiili Вјекослав др., Милошевић
Гавро, Милошевић Младеп II., Милутиновић Mnлинко, Мисирлић Јовап Т., Митровић Јовав Р.,
Мнхапловпћ Илија 11., Михаиловић Светислав др.,
Мравље Милап, Мулалпћ Мустафа, НедеЈвковић
Уропг 11., IliiKiih HiiKOJia др., Никпћ Федор др., llmiKOBiih Трипко, Новаковив Тоде др., Иавлич Ллојзпј, Параиућски Ђорђе, Иаранос Illinipo Ф., Пахерник Фрап>о, Патрногић Љуба, Перић Миливоје
X., Hepnli Пппно др., Перко Драгутип В., Иетовар
Ловро, IleTpoBiih Марко, Ппвко Људсвпт др., ПоnoBiih Димитрије On., Попрвић Добривоје Fej). др.,
IIonoBiili Душан, IlonoBiili Коста др., Поповић Mnлап др., IlonoBiili Светислав др., Ирека Никола,
Нрекоршек Ивап, Пустослемшек Расто, Пуцсљ Ивап Ј., Радови!! Сава др., Радоњп!! Мплан, Радонић Мпљап, Рорбахер Јулпјаи др., Ружи!! Впнтор
др., Савпћ Арапђел П., Савић Сава В., Секулив
Мплан др., Селнћ Јоца, Сокић Мплоје М., Соколовп!!
Нпкола, CnacoBnli Вукашпп, СпахпК Владо, Стаnmniih Владимир др., Стапојсвпћ Драгомир М.,
СтапојевиЈ; Мплутпп, Стеваповић Мплап, Степапов
Мплпвоје, Степановив Мплан Р., Стефановић Игп.ат,
Стијић Мнлап др., Стојадпповић Милослав др.,
Стошић Стамепко, Тадић Глпгорпје др., Teiinili МакciiM, Толпћ Ипват М. др., Toiinli Тодор Р., ТоромаnoBiili Хаоан, TpGnh Василпје, TpGojeBiih Урош,
Тркуља Станко, Трпковић Ставра К., ЋирићЂорђе,
'ГтрпћСтсвап^Јуковп!! Мплап, Увуновић Никола Т-,
VpomeBiili Мирко 11л., Урукало Сергпје, Фиданчевић
Тома др., Фотпрп!! Арса, Хајдпп.ак Антон, Хапжек
Лавослав др., Xacan6oroBiili Лвдо др., Хођера Светпслав В., Хрибар Ипкола, Цемовић Фшиш, Церер
Лптоп, Umij'uicBiili Методпје, ЧорииК Врапко, Чохаџић Хазим, Illera Фердђ, Шелмић Драгић 11.,
Шећеров Славко др., Шиљеговић Владииир, lllii(|iтар Стевап, Шпајдар Фрап.о.
Отсутни: Лђић Лнте, Лпђелпповпћ Гргур Будислав др., Антуновић Јосин, Бабамовић ЈоЈ)дап,
Вап.ац Љубомир, Bapah Бранко др., Батинић Јозо,
Бачић Стјепап др., Вепко Jocnn, Бешировић Дпиитрије Р., Божић Милан, Брушија Радослав,
Будипшв Стеван, Вуквп}) Алексавдар, Ваљавец
Стјспап, Васиљевп!! Стевап др., Вел.ковпћ Вељко,
ВпдиН Јеша др., Вукћћевић Вогпћ др., Гавриловић
Бранислав, Глајвички Божидар, ГосподвеиЉ Фрањо,
Грајић llepo, Грђић Васиљ, Грубер Фрањо др.,
Деметровић Јурај, Дервишић Ђулага, Добровољац
Милап Ј., Дошеп Мпрно др., Дрл>ача r>paiii;o, ДЈ)мел.
Алојвиј, Дубоковић Јурај, Ђорђевив Владимирј
Ђурић Михаило, Елеговпћ Иво др., ЖившшиК llin-
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дор, Живковиђ Негосим др., Ивандекић-Ивковић осиову чл. 64 Устава yiiyiien Сенату na даљп рад.
i\ln|)i«o др., Илић Cplja Милап др., Исаковпћ Мили- (Пљескан>е).
Са вашим пристанком ja hy ову седницу зак
noje Ђ., Јевтић Животије, Јввтић Михаило Р.,
Jc'jiiiHiiii Божа Ц., Јовап Андрија, Јовапоиић Ђока, кључити. Kao дневпи рсд за наредну седницу предКатић Милош, Клппц Антоп, Кнежевић Стјепо др., лагксм:
1) Прстрсс иввештаја Одбора ва проучаваае
Kojuli Драгутин др.., Костић Милорад Ј. др., КреЈчи
Лнтои, Крстановић Ристо, Крстић Мидутин, Кр- закопског продлога o обравоваау иовог Среза суcTiih Михаило 15., Kj'irrapidi Анте др., Куаашић ботичког;
2) Прстрсс извештаја Одбора за прбучавањв
Јоахим, Куртови]! Шукрија, Лаваревић Тсодосијс
К., Jlaaapemdi Филнп С. др., Лончар Станко, Лукић ваконског предлога o ивменама Закопа o бирачким
Живан др., Макар Дако, Маланчец Владо др., списковпма;
3) Првтрес пзвоштаја Одбора за проучавап.е
Mapiuili Фраи.о, Марковић Милеико др., Маркоппћ
Ипкола, Мастровић Авте Ф., Мацековић Матија, закопског продлога o градским ошптпиама;
4) Претрес пзвештаја Финансијскот одбора o
Метикош Милаи др., Мплстп!. Владпслав, Мплутипредлогу
закоиа o државпом рачуповодству;
jioBiili Милорад .)., Митровић Љубомир М., Мовер
5) Прстрсс иввештаја Фивансијског одбрра o
Хаис др., Мохорпч Иван, Никодијевић Аранђел Д.,
Николић Бранко др., Нујиђ Петар др., Њамцул лредлогу закона o државном правобраниоштву;
6) Иретре^ пзвештаја Одбора за ироучавоњо
Ранко др., Остојић Ђуро др.ј Палвчек Иван др.,
llcpnli Матеј др., Петковић Милан, Петрак Никола, ваконског предлога o консуларном уговору са закПетричић Живко др., Пешић Милутин, Пиштелив ључним протоколом ивмеђу ]^рал.еви11о Југославије
Славко Л. др., Погачник Виктор, Иоповпћ Јефти- и Рспублико Иемачкс;
7) Пр.етрес извештаја Одбора за проучавашо
мпјо, [loiioBiili Милан В., Ираљак Исдељко, Прппции
Јово, llpina Шимб лр., Радивојевић Лазар Ј., Радић ваконског предлога o конвенцији o лшшидацији
Иваи, Pajnli Toma др., Рако Јанко др., Pano Стаио nopeaa n да би се избогло двоструко опорввивање
др., Савковић Илпја, Санто Гавро др., Сарачевић за врсмо од 3 новембра 1918 до 31 дсцомбра 1922
Радеико, Селмапови!! Алија, Симић Милбрад, Сми- годпне у смислу чл. 43 општих споравума o ивврфаН.ић Тома др'., Спиндлер Вјекослав, Сршкпћ шењу Рапалског угово[)а са вавршним протоколом,
Милаи др., Стазкић Јосиф, Стајковпћ Никола, закљученој и потиисапој у Риму, 26 априла 1924
CTamili Андра; Стевановић Живојин Лр., ('тојковпК годинв, ивмеђу Краљевине ЈугоСлавије и КраљеМилан Ћ. др., Стревдвић Крста, Теодоровпћ Воји- Biuie Италије;
8) Протрос извештаја Одбора за проучавање
слав, Томић Јакоб, Топаловић Милан, Трифуновић
Љубрша, Урек Иван, Фивир Виктор, Христић Бора, закоиског прсдлога o уговору o трговини и пловидби
UlapKOBiil. ТиХомир, [Пуменковић Илпја др., Шур- са приловима који чине н^егов саставпи део, закл.учспом и потписаном у Београду, 24 маја 1934
Mim Ђуро др.
године, ивмеђу Крал,еви11е Југославије и Краљсвине Бугарске.
(После гласааа)
Прима ли Скупштииа овај дпевии род? (Прима).
Претссдник др. Коета Кумануди: Господо, изНаредну
седници вакавујем сутра, 4 јула, у 10
волитс чути рсзултат гласап^а. Коиачпо je за овај
закоиски продлог гласало 182 народних посланика часова iii)o подне, a дапатл.у седницу вакључујем.
u сви су гласали «за». UjJCMa томс овај je ваконски
Седница je вакључена у 11.45 часрва.
аредлог примљен и коначно једногласно и биће на
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НАРОДПОЈ СКУПШТИНИ
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Одбор ва ироучавашо ваконског предлога o
Одбор ва проучавање ваконских предлога o
мсђународним у^оворима " споравумима примио јо међународним уговорима и споравумима примио je
na проучавање предлог вакона o консуларном уго- na ' проучавање предлог вакона o Конвенцивору са вакључним протоколом, закључоном и пот- јп o ликвидацији пбрева и да би се ивбегло
писаном у Београду, 5 маја 1934 године, ивмеђу двоструко опоревовање ва време од 3 ћовембра
Краљевипе Југославије и Републике Немачке, усво- 1918 до 31 децсмбра 1922 у смислу чл. 43 општпх
jiiBiuii токстуслпо закоиски предлог у иачелу n еиоразума o иввршвњу Рапалског уговора са завртпојединостима, те му je част предложитп Народној ним Протоколом, вакљученој п потписаној у Риму
скушптини да овај ваконски предлог ивволи усвојити. 26 апрнла 1924 године ивмеђу Краљевине ЈугоЗа пзвостпоца Одбор je одредио г. Стевана славијо и Краљевине Италије, усвојивши твкстуолпо законскп предлог у начолу и поједнпостима,
Ћирића, потпретседника одбора.
те му je част предложпти Народној екупштиип да
30 јупа 1934 године, у ]]сограду
овај ваконски предлог изволи усвојити.
Секретар,
Претседник ОдГ)0|pa,
За пзвестноца ОдбоЈ) je одредпо г. Стевана
Миаоје М. Сокић, 6. р.
В .КЧј.упџм!.. с.
Tuipulia, потиретседника Одбора.
Члаиовп:
Претгедипк Одбора,
30 јуиа 1934 године
Огенан Тшрпћ, с, р.
U. Кујунџић, с р.
Др. ВЈекослав Милетић, <. j).
у Веограду
IIiiiK. Фердо Шега, с. р.
Секрстар,
М, J(«iiili, с. р.
Мнлојо М. Совић, с.
Итњат В. Стефановић, с. р.

XLV

24G

РЕДОВНИ CACTAHAK — 3 ЈУЛА 1934 ГОД.

Чланови:
Степап Tiiipuh, с. p.
Др. Вјскослап Mn.ieTiili, с.
Ипзк. Фордо Шсга, с. р.
М. Jeanli, d. p.
Ипг.ат Г>. Стефановић, с. p
ПАРОДИОЈ СКУИШТИНИ
Одбор за проучавање законског предлога o
ме1ју11а])одп11м уговорпма п спорааумима примио јо
na проучаваље продлог закоиа o уговору o трговшш
и пловпдбп, са прилозима којп чинс и.огов саставпи
део, закључопом и потписаном у Бсограду 24 маја
1934 годипс, пзмеђу Крал.сви11е Југославијо n Краљсвиис Бугарске усвојивпт тек(тусл110 закопскп
предлог у пачелу u поједппостнма, то му je част
продложптп Иародној скуиштшт да овај закопски
продпог пзволи усвојитп.
За нзвестпоца Одбор je одредио г. Милоја Соiniha, сокрстара одбора.
30 јуиа 1934 годипо
Ирстссдиик Одбора,
у Бсограду.
Б. Кујупџнћ, о. р.
Сеирстар,
Mliaojo M. CoKuli, с. p.
Члаиови:
Стевап Tuipiili, c. p.
Др. Бјскослав Mi^eriih, c. p.
Jlini:. Фердо lllera, o. p.
M. JcanlijC. p.
Нгњат 1>. Стсфииовнћ, c. p.
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Одбор 8a проучаваиЈС аакопсиог предлога o
градгшш општипама, на својим ("(»днпцама од 8
јупа до 2 јула овс годипе, проучио je упуКсип му
аакоискп предлог п усвојпо га еа слодоћим нзмовама и допуиама:
У § 2 у друголг рсду речи: «Брод na Cauii» брпшу се, na се рсчп: «Славоп(кп 1)род» стављају пза
речи: <Славовска Г1ожега».
Men.a се и гласн:
«0 поправнама граппца ii3M(;ljy градске u које
суседпс omiiTiino рсшава Бан na захтев које од
питорссоваипх оиштпиа, и no саслушаљу ииторесованог градског воћа и општипског одбора, a реишва
их Министар упутраши.их послова ако се поправке
одпосе na ошнтппе града Београда и града Ilanчева плп ако се поправке односе na општипо овпх
градова n суседппх општппа.
lipo решсља noanahe сс запптерссовапе општппс
да со ме1јусобпо споразумеју)).
У § 7 у почотку додају се речп: «Лко се», a
a речп: «Лко сс поједппа места која долазе у питап.с» 3aMciLyjy рочпма: «У колико со ne пршшјају
цело oimiTimc, заиптеросоване oiuiiTiuie».
У § 10 na крају пза рсчп: «града» додају сс
j)04ii: «n падлештва*.
У § 18 чвтвртв ред брпшу со рвчи: «11здржавап.е,
одпоспо па» a у пстом реду цаа речи: «oiiiimmo»
додају се јјсчи: «у гравицама одобрепих крсдпта».
У § 19 у TpeliCM реду пза речи: «Устаиова»
ставља сс «аапета».

У § 20 у првом реду рсчи: «свога стаиовништва))
замои.ују сс рсчима: «ста)1овпт!а сталпо пастап.сних у градској општппп*.
У § 22 додајо се другп став којп гласи: «Бр()ј
градоких BcliiniKa одрсђсп овим закопом може се
смал.ити, највишо за јсдпу трсЈпшу, градским статутом HOJfa одобрава падзорпа власт».
;
У § 23 у TpehcM ставу последша рсч: «110Л11тике»
6j)iinie сс, a рочи: «Ш1тап>а комуцалио) замсл.ују се
рсчима: ((Јсомуналиа iniTa)La».
У § 25 у првом ставу a у тачки 2 почстиа рсч:
«4iuiOBimniis> замси.ује се са рвчју «службеш1Ц11»- Iloследљи став овог параграфа гласи: оиц којп су са
Протседшшом у сродству no крвп до чствртог пли
по браку до другог стопопа закључпо пс могу бптп
Bchiiiinii».
У § 41 у првом реду реч «ово» замси.ује ое речју
«то».
§ 58 мси.а се п гласн:
je било две илп втпо кандидатских лпста
воћиичиа места подели!^ се кацдцдатнма na овај
пачип. Збир свих дапнх гласова подељеп бројем
већиика колино се бнрају дајо колпчппк. Листо
које су добиле MaiMi број гласова од количника пс
учествују у додељивап.у воћпичкпх места. Број
гласова свако од осталих кацдпдатских лпста делп
се са 1, са 2, са 3 п тано редом, na ce са листа чијп
су naJBohii количницп узима редом до потребпог
броја по једал већппк. У случају да два каидндата
са једнашш количнпцима ие могу да уђу у Boise, коцка
he одлучити којп ho од љих у1ш.
AKO дво пајјаче каидидатско лпсте добију једиаки број гласова, нзбор he ce поиовити у другу
иајједиу 11едол,у, што he претседиик градске општине
објавпти чим га o томо обавести бирачки одбосно
главпи бирачки одбор».
У § 60 у трећој рсчепицп иза речи «гласатп»
ставл.а ce «за11ета».
У § 69 у другом ставу rpehu ред пза рсчи «треhiiiia» додају ce речп тетвариог броја». У петом
ставу бришу ce na крају речи «у пословима своје
падлежностш), a иза речп «41IHOBHIIHII» ставља со
«тачка».
У § 70 у првом ставу други ред поправља ce
штампарска грслка иза речи «Beha» a после запете
долазе речи «градско веће*.
У § 71 у другом ставу трсћп ред реч «копстатовап.а* аамел.ује ce ca речју «утврђо1ка».
У § 76 у другом ставу рсчи «сг1орллм предметимао замел.ују ce ca речју «одлос11ма».
У § 78 у лрвом реду роч «KnixoB)> аамешује ce
ca речју свој».
§ 8l Meiba ce п гласл:
«Градска ОВШТЈШв лма једлог потпредссдпика.
Кад лретседплк ллје ла дужлости, ллц ако je
л>егово место упражл.ело, замсл.ује га потпретседлпк. Потлретседлпка замел>ује у оваквпм случајевпма ларедчл већллк са псте лнсте.
Иотлредссдилк je првл већллк са лајјаче калдидатске листе одлосно ларедли, ако ce л.егово
мссто улразлл.
Изузотло од става трећвг статутом ce можо
усталовитл у градовима са вшпе од 50.000 сталовлика, да потпрстседиик сталло вршн поједлле послове из ладлежлостл лротсодлика градско општпле,
a no ЛјСговлм упутствлма. У Овом случају потпретседппк ce бпра na нстн пачин као н прстседплк,
с тлм да и за itera важе схоДло пропнсп na §§ 23,
AKO

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
24, 25, 26, 27, 37, стап трећн, 63, 64, 66, 68, 76 и
82. Потпретседиик п кад mije већник позпва се na
седиицс Bcha и у ЊИШ има право говора.»
У § 82 iipiiu став другп рсд рсч: «мссец даиа»
аамељујс се са речима: «једиога месеца».
У § 83 у другом ставу првн ред нза рсчи: «статутом» додају се речп: «може сс», a рсчи: «одрод1111е
се» замсчиују се са рочју: «одрод11ти». Ha крају овог
става пза речи: «дуж11ост11» мссто «тачке» ставља се
«аапота» и додајо со рсченпца: «а може му сс одрсдити сталиа вакнада у облику годтии>е илн мосечно
платс, ано je статутом устаповљсно да он сталцо
врши дужност».
§ 84 меља се н гласп:
«Прстседш1ку градске OIIUITIUIC и потпредседпику осуство дуже од пет дапа даје градско веће,
нли падзорпа власт; у првом случају пзвештава се
иадзориа власт, која одсуство можо одгодитп.»
У § 85 у првом ставу, првомреду, речп: «Beliii
градови» замешују се речпма: «Boho градске опniTiiiic», a реч: «окраје» замон.ујс се рсчима: «одсљ1<о
са ограинчеипм нодручјемк У другом ставу у првој
речеппцп рсч: «окраја» замепЈују сс речп: «одељка»
a реч: «4IIHOBIIIIK» ca реч11:«службе1П1к», рсчи: «Giipa
градско Beho» замси,ују ое еа речпма: «одре1)ујо
прстссдпик градеке општино*. У другој речоиици
бришу оо речп: «гвојо надлоЖ110ст11».
Ha крају
овог става пза рочи: «г1ретсед1111к» ставл>а се «тачиа»
a бришу со рочп: «ii3 рсда градгког чиповииштва.*
Tpelin став овог параграфа гласи:
«У селима која су у саставу градске општпне
можо градоко већс одредити једпог становлика села,
члаиа градске општппе којп има бирачко право,
да помаже претссдипку у вршеи>у меспе полицијо
n другпх мсспих послова; дужиост ириш почасно,
no паЈЈедбама Г1ретседшша.»
У § 86, у почетку, роч: «градск11м» брише се,
na се рочи: «може се» замсл.ују речима: «се можо).
У § 88 у другом ставу трсћа тачиа почетне речи:
«издЈ)!каваљо iis> бришу се. У тачкн 4 троћи ред
иза речи: «здраве» додају сс рочп: «ii јефтпие,* a
у тачип 6 Tpcliii ред иаа рочи: «тсчајева» a посло
запетс додајо се рсч: «iioMaraii,c».
У § 89 у троИсм ставу другп род испрод речи:
«iipoiiociiTii» додаје со реч: «уредбом».
У § 91 у трс]\ем ставу иза прве рсчопнце додаје
се пова речоипца која гласи: Шпнистар фпнансија
допсЈш одлуку o томе у року од два мсссца». У
четвртом ставу првп ред попјјсд броја «85» додаје
со број «81».
У § 95 тачка 4 други ред наа речи: «града»
реч: «у» замед.ујо се речп: «iia», a реч «окраје»
аамеи.ујо се са речи: «одељке». Шеста тапка моп.а
се и гласи: «во]јои.с пћрћица које не сиадају у редовпу управу градгко IIMOBIIHC; имеиовап.е правиих
заступиика у таквим.случајовпма п сталпих правннх
8астутп1ка;»
У § 96 у другом ставу у тач. 1. пза рочп «да»
Лодају се речи «iipiinpcMa 11». У петој тачнп naa
рсчп «службе» ставља се тачка п запета a бришу со
рсчи «до даље одлукс BeJia».
У § 100 Tpeha речсиица гласи: «Одродбе статута
o прииалежпостплш ne могу предвидетп нлато и
положајпе додатпо аа градске службепике веће од
оних које угкивају ДЈ)жав11и службеппцп одговарајућог положаја.»
У § 101 у другом реду брпшу со речн: «чпиовпицп n ».
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У § 102 у првом ставу другп род пза речи «Неограду» додају се речп «n 11апчеву». У трсћсм рсду
истог става бршпе со реч «011штппсиил1» a рсч «служ6eniiM» почијво великпм словом. Другн став овог
параграфа гласи: «Избор правпих, саиитотсиих,
технвчквх и осталпх стручппх рсфсрспата одобрава
падзорпа власт.» Старц други став постајс Tptiiiii
став§ 109 меља се и гласи:
«3а штето којо учине трећпм лицима град| ки
службепицп, као п другп градски оргаии, испраBiuimiM пли неваконитим вршењем службс, одговарају ирсд редовиим судом службопик односпо
opran као пзвршиоцп n град.
Лко тужба mije одмах обухватила и град, IM;гова одговорпост престајо.
Hjiaao na тугкбу застарова за девет мосецн од
дапа кад je штета прпчпл.епа, одпоспо од дапа кад
je оштећепп за n,y сазпао. Ллп тужоа со no може подпстп посло годппу дапа од пасталс штете.
Град ће бити дужап тужиоцу досу1јепу оштету
платптп само у случају , ако се од извршпоца штсто
не бп могла паплаттчп).
§ 110 моп.а ос п глаои:
«llen8iije лпчпе понлаћују ое пз градскпх оретотава, a породпчпе из ГЈ)адок11х оретстава ИЛ.И Џ8
пепаиопих фопдова, како буде градокпм статутпма
урсђепо».
У § 113 у првом отаву, први ред место рочи «ii»
(^тавља се «запета», a пза речи «каш1тал» додају оо
речи «II npana која чппе ооповпу пмовппу*.
У § 118 у трећем ставу, први ред речп «од6бри
буџет» замеп.уЈу ое оа речпма «допооо одлуку o
буџету».
У § 119 у првом ставу тачка 1. другп рсд нза
рочп «110Јод1Ш11х» додају се речп «стопа плп», a у
пстом реду пспрсд речп «ii3noou» стављају ое рочи
«стопо плт). У TpcliOM реду испрод рочн «п8Поса»
отављају се речп «стопа пли*.
У § 125 na нрају паа рочп «олојево» бршцв ое
тачка n додајо речет1ца:«11Л11 над то оиравдавају парочитп општп miTopecn».
§ 131 Menja оо n гласп:
«П])ет(;тавт1к падзоЈ)по властп пма п])аво да
прпсуотвује оодиицама градоиог Beha».
У § 142 у првом ставу, Tpohn ])ед место
речп: «једпог од старишх no рапгу правпих рефорспата тога града« долаапреч «iiOBepomiKa». У друкш
отаву место речп «одрс1)епог правпог рефсреата*
долазн реч «поверет1ка».
§ 146 моња оо n глаоп:
«Гдо ороскп оудовп још пиоу образовапц, до
љпховог обЈЈазоваља apinnho њихове дужпостп no
овом вакову npBOCTcnemi „онружип" оудовп.
За време одмора Дожавног оавота роковц одре\)Сип овим закопом за Државпп оавет no тску.
Ово се разуме да важп n за управпо оудове no
аакопу o општш1ама».
У § 148 додаје се пов отав другп којп глаоп:
«Градске општппе којо могу пмати потпретоедnima оа оталпом нКдаежвошну у омполу отава 4
§ 81 донеће у року од јсдпог меосца no отупаПЈу na
опагу овог занопа одлуку o томе, да лп he ое уотаповитп сталпа падлежпост 110тпретсодтша».
У § 149 првп отав моља оо n глаон:
«11оолов11 општо управе које су до сада вршилп
градовп са правом општо управио властн првог
стопена, a којп no овом закопу ne опадају у падлсж-
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иост градова, остају у њпховом делокјјугу док сс
ио одредбама § 89 овог закона пс преиесу у долокруг
држашш-уирашшх власти. Тп пословп иренеће со у
року од (i месвци no ступан.у na снагу овога вакона
ла среске начелнике чије je седиште у истом граду,
a ови послови града Бакра na Начелппна среза сушачког, града Марибора na Начслшша среза мариборског — Леви брег, града Сремских Карловаца
на Начелника cpeea старопавовског^ атрада Панчвва
ii одељка општине грвда Београда у Зомупу na on«
власти које су надлежне за те послове за град Београд.»
У § 150 у првом ставу, другп ред место рвчи
«две» долази реч «TI)II». Овом параграфу додаје се
последши став који гласи:
«Места, која су до сада поспла пазпв града a no
потпадају под овај ваков могу вадржати досадашњи
пазпв.))
У § 152 додаје св други став који гласи;
«3а прве изборо no овом закопу услови ив §
24 no важо за one који су сс na дан < туиаи.а на снагу
овог закопа затеклп као првтовдници — начелници
градске ошптине у којој се бпрају за првдседника».
У § 154 додаје се Другн став који гласп:
«11])етсед1111к општппе града Г>еограда ОДређује
чиновнвке који he вршитп послове одређепе за државпе матичаре no З.акону o државтш матпцама
(XXXIII ваконски чланак иа 1894 и XXXIV ив
1904) и no закопу o брачпом праву (XXXI закопскп
члапак ив 1894) за подручје na коме тп вакони
важе.»
§ 156 MCiiia се n гласп:
«Градсн11 отатути уредбо n правилппцп у колпко
нисуу протпвпости ca овпм заиопом остају na спазп
док со ne ивмене.
Досада важећи nponiicn o градским дажбинама
остају na спази док се no пзмепе.*
§ 157 мсп.а се и гласи!
«Питање имовине пбоебних долова градоких
ouiuTiiiia расправиће Мштстарунутрашњихпослова
уредбом.»
У § 158 na крају става брише се тачка и додаје
CG нова реченица: «м стим да се после ступања на
сиагу овог пакопа ne сматрају ОПШТИНСКИМ СЛужбв1тцпма».
У § 159 меи.а ce друга тачка и гласи: шривната
права која су у противности са одредбама ^ l^1 и
104 cBeinlie ce сходно тпм одредбама*. Овом napaграфу додаје ce пов другп став којп гласп:
<<Mniiii(Tap уиутрацш.их послова у споразуму са
Минимром финансиЈа уредиће прпвремспо до доnoiiien.a општинских статута којем зваи.у n полоЖају Д1)жавпог службеппка одговара звап.е градског службеника.»
Утрјвћем ставу na крају прво речеппце пспјјод
тачке додају ce рвчи: «у року од три месеца no допошеп.у одлуко пз предп.сг става.» Четврти став овог
параграфа мвн.а ce и гласи:'
«Ново принадлежности, односна пенвије, no
тпм одлукама важе од првог дана наредаог мвсеца
no донетој o;;.;iynii.»
§ 160 Mt'ii.a te u гласи:
«Градскп службвник биће укпоњен кад то са
важппх државних пптереса захтева надворна власт,
којом приликом he ce допетп и одлука no § 159.»
У § 101 меп.а ce први став и r.iacn:
«Службеници ноји ne буду имали нвалпфпкацпје које сс no статуту, допетом no овом закоиу,

буду т])аж11ле, могу ce задржатп na ватеченом noложају ako na дап ступања na снагу овог вакона
имају пајмап.е 10 годппа ошптинске службе, или
ставити у пенвију ако су стекли право na пепзпју
no досадашп.пи проппспма, плп no своме пристанку поставити на положаје за које пмају прописану спрему. Оваки службеппцп којп су no досадашп.пм проппспма пмалп сталпост n нојп пемају
10 година onuiTiincKo службе отпустиће ce ca отпрсмminoM у пзпосу једпогодпшп.пх прппадлежпостп
ако пмају најмање 5 годппа ефективне општинскв
службе, a еа отпремнином у ивносу шестомесечних
принадлежноств ако имају мање од 5 година ефектпвпе општинске службе.» Став другп остаје no Владппом предлогу.
У §■ 162 у првом ставу реч: «тридесетог» вамеп.ује со речју: «шесдесетог».
Достављајући onaj иввештај Одбору je част
умолити Народпу скупштину да пзволп у целостп
усвојити закопскп предлог o градским општинама
Са i'opn.iiM пзмепама.
За пзвестпоца Одбор je одредпо г. др. Милослава Стојадинбвића, народног посланика.
3 јула 1934 год.
Београд

Првтседцик Одборд,
Д|). (Јветислав Ирповиђ c. р.

Секрстар,
Др. 3III|)KO Ивандекић с. р.
Чланови:
Стеван Ћирић с. |). Миљан Радоаић с. р., др. Трде
Лазаревић, i . p., Алекеандар Буввић, c. р., др. Филпп Лазаревић, о. р., Илија Михајловић, с. р., Koста Алокснћ, с. р., др. Матеј llepuli, с. р., др. Иван
Цалачев, с. р., др. Милојлав Стојадиновић, о. р.,
Фердо Шега, с. р., др. Стјвпо КнежеввЉ, с. р.', Лонро Петовар с. р., Ивав IlpcKoimreic, с. р., др. И"вола Iliiuiih, с. i>., (одвајасе), Стјспап Шифтар с. р.
Шихаило Јевтић, с. р., др. Федор Нивић, с. р., Ни-r
кола MiipKoimli, с. р., др. Милап Метикош, с. p. ,
(одваја ce), Светислав Хођера с. i>. (одваја ce), др.
Марво Кожул, с. р., (одваја ce), др. Виктор Ружић, с. |)., (одваја ce).
ОДВОЈЕПО МИШЉЕЊЕ
Посланичког клуба ЈугосЛовенске народне страике
o предлогу вакона o градским општинама.
1) У § 23
а) Став првп меп.а ce n гласп: Шретсвдник П
čim градски већници бирају ce општим, јодпаппм,
^непосредним и тајнимгласањемЈ
б) став други мења ce и гласи: «Бирачку способпост имају сви мушки и женски становници
градске општине крјису навршили'21 годину старостипкојпсу држављанп Краљевпие Југославије.
Одмах no обпародовап.у овог вакона има ce у
градским општппама попупптп бирачкн списак саобравно овој одредбп.
в) алппеја треЦЈа-брише ce.
2)УЈ24
,
(h'an npnn мења ce n гласп: «3а градског већника
може бптп пзабрап onaj члан ИЛи члаппца градске
општппе који има бирачко право no закопу o бира^КИМ сппскшш.мп cai Taii.i.cim.M no параграфу 2.'! овог
закопа, којп (која) je навршио 25 година, a за претсодппка 30 ГОДИна старостп n којп je пајмап.е пет
година настањен у граду, a није искључен од пзбора.

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
3) У § 25
Тачка 6 брпшо сс.
4) У S 30
Први и други став вамењује со овим: «11а сваком месту где се вршп гласање биће образован Пирачки одбор, састављен од једног општинског од(Јорника, који има право гласа, кога je оћттински
одоој) ивабрао; затим од ио једног претставпика оипх
кандидатских листа којо пмају својс претбтавнике,
јвдног судије, или свршепог правника или оудског
чиновника. Судија, свртени правник или судски
чиновник, или onaj, који га будв заступао, биће
претседник бирачког одбора; где општипског рдGopa нема, вршиће функциЈу општинског одбррни^а
у бирачком одбору бирач кога одреди Првостепени
суд.
5) У § 33
Став другп Гфшпп се.
(i) у § rio
Став iijiBn MOJI.a се ii гласи: «Кандидатска .'uiста садржи:
a) озиаку ваконом привнате политичке странке,
која иставл>а лпсте;
Г)) иородтто II рођено име, вашшање и стан
кандидата и свију ваменика;
в) датум и место ивдања u потписа предлагача.
7) У §37
Послсди.и став мен.а со и гласи: «Решење среског суда o потврди кандидатских листа коначно je.
Противу решења o одбијању кандидатске листе
предлагачи имају право жалбе на Окрунши суд У
року од 24 часаОкружнп суд рсшава гкалбу у року од два дана.
8) У § 46
a) Став четвртн мења се и гласи: «У бирачкој
дворапп оставиће се толлко бирачких кутија са налепљеним на њих кандидатским листама, колико
има капдпдатскпх листа. Бирачне кутије пмају бити
вакључане, a no једап кључ пма се изручити прстседнику бирачког одбора, те претставнику листе.
Ирстседпик бирачког одбора покаваће сваком
бирачу кутпје са кандидатским лпетама, те му уру4I1TII куглицу за гласање.
Бирач ће на то турпти руку у грло сваке гласачке кутије те неприметно испустити куглицу у
оиу кутију, где жслп.
6) Став пети брише ce.
9) У § 54
а) Речеиица прва мсп.а ce и гласи; «После овога
отвориће ce бирачке кутије и приступике ce пребројаваи.у куглнца датих ва поједине кандидатске листо, те у ваписник унети за сваку поједину кацдидатску лпсту копачпп број палпх гласова за сваку
кандидатску листу словима и бројкама. Taj резултат за сваку кандидатску листу имају у ваписник
пспод тога потписати сви члапови бирачког одбора;
б) речвница друга мвн.а ce и гласи: «IIa коицу
ваписника "ма ce унетп укупап број гласача бројком
и словнма.о
10) У § 59
Последп.п со став мел.а и гласи: «Избори ce за
све градове врше пстога дана, којп одређује Министар уиутрашл.пх послова.
ii) У § 89
a) став Д])уг11 меша ce п гласи: «Градош1 врше na
своме иодручју све послове опште управе из падлежiioc.Tu првостепених власти, a градови у седишту
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баиовина и све послове оптто управо из иадлежности другостепеппх власти;
б) у ставу трећем брише ce реченица, која почип.с «као п од града одувимати поједиие послове...»
na до краја тог става.
12) У § 94
У другоме ставу последи.а речспица замен.ује
ce овом реченвцом: «Ово одобрење потребно j o и за
одлуке Boha o отуђењу непокретних имања чија
врвДНОСТ прелази 100.000 динара, односио у Г>еограду, 3arj)e6y и ЈБублЈаии 1,000.000 динара.
13) У § 111
Текст овога параграфа 6j)iiiiie ce и гласи: «ГраДски службеници не плаћају na своје прииадлежпостн самоуправних прирева a државне пореве плаћају
no iicTiiM ирописпма, који важс ва државне службенике.
14) У § 116
Ha концу ставке 4 додају ce ове речи: «IIo могу
ce прописати трошарппе na one живежне намирнице,
које ce продуцирају у вемљи.»
15) У § 139
Након ретка другог a после речп: «Интересв»
додају ce речи: «а протпвие су IIO( тојећпм закоиима*.
Став другп меша ce п гласи: «Противу ових одлука Мииистра упутрашЈвих иослова има градско
веће, претседник и потпретседпт« градске оиштиле
право жалбе na Државни савст.»
16) У § 160
Друга реченица ирвог става i«oja гласи: «Том
приликом градски службеник бпћс уклои.ел ив
службе и када то захтева иадзорпа власт са важпих
државних пптереса* брише ce.
За иввестиоца Иослаиичког клуба Југословеиске пародне странке одређеи je г. др. Стјепан Бачић,
кога he у случају сиречеиости замеиити г. др. Милан
Метикош.
У Београду, 3 јула 1934 г.
Члапови Одбора;
(Јветпслаи Хођера, с р., Др. Mii.ian Шетпкоиг,
С. Ј.

Заменици:
Др. Стјепап Бршћ, с. р., Др. ЗКиван Лукић, с.р.
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Одбор ва проучавање чаконског предлога o
rj)aju;KiiM оппгпшама, коме je no одлуди Народнв
скупштине упућен иа проучавање предлог Закона o
обрарозоваи.у повог Срева суботичког, na својој
седници од 2 јула ове годинс проучпо je овај ваконскп предлог п усвојно га без ивмена како je предложеп од страис Крал.евске владе.
Доотављајући иввештај o овом ааконском аредлогу, Одбору je част умолити Народну скупштину,
да га пзволи у целости усвојити.
За иввестиоца Одбор je одредио г. др. Мирка
Ивапдекића, народног послапика.
.'! јула 1934 год.

Веоград

Претседник Одбора,

Д|». Светислав Поповић (.

Сскретар,
Др. Мирко Ивандекиђ с
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Члаиови : Др. Филип Лазарсвић, с. р., др.
Стјспо KiicjKCitnh с. р., Миљап Радоп.пћ с. р.,
Коста Алексић с. р., Пикола Mapitoniili с. р.,
Алоксаидар Буккић с. р., др. Иван Палачек с. р.,
др. Мплослап Стојаднпоннћ с. р.. Миханло Јевтић
с. р., др. Матеј Псрпћ с. ]>., др. Тодо Лазарспнћ с. р.,
Стјопап Шнфтар с. р., Илија Мпхајлови!! с. р., др.
Внктор Гуагпћ с. р.
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Одбор за проучавањо закоиског предлога o
општшшма коме јо no одлуци Нарбдне скупштипо
упућеи na проучаваЈпс закопски продлог o измснама
Закола o бнрачким сиисковима, na својој седиици
од 2 јула ове годипо п})оучно je упућсии му законсни
иродлог н усвојно га текстуслпо, како јо предложен
од страпе Краљевске владе.
Доставл>ају1'1И извештај овог аакоиског ијјсд-

лога Одбору je част умолптп Иародпу скуиштппу,
да га пзволп у цолости усвбјити.
За извсстиоца Одбор je одредио г. др. Мирк&
Ивапдскп^а народног пославика.
3 јула 1934 год.
Бсоград

Прстсоднпк Одиора,
Др. Свотислав Иоиовић о. р.

Секретар-,
Др. Мирко Ивандевић ep.
Члаиовп: Мнљап Радоњић с. р., Михапло Р.
Јевтић с. р. ,Коста Алевсић с. р., др. Мплослав Стојадиповик с. р., Иикола Марковик с. р., др. Филип
Лазарсвић с. р., Алоксапдар Бувввћ о. р., др. Матсј
llepiih o. p., др. Пвац Палачок о. р., др. Стјоио Кпсжсвић с. р., др. Внктор Ружић с. р., др. Тодо Лазаровић с р., ĆTJeiraii Шифтар с. р.ј Плија Мнхајловић
с. р.,.др. Марко Кол;ул с. р., др. Фодор Iliiicnh с. р.

ИПТЕРИЕЛАЦИЈА
Др. Ђурс Лсушића, пародпог послапика, па Мипивтра фппаиснја o неиоплаћивању попзпја дрлсавшш
пепзпопсрпма среза Самобор—Иисаровипа всћ два месеца.
Господивс Мшшстре,
дап, Гбсподине Мшшстро, упутити Вадг сљсде11у
У ерезу Самобор-Ииеаровииа пепзиоиери др- пптерпслацпју:
1) Да ли Вам je позпато, Господипе Министре,
жавпи не примају пепзију већ други мјесец a како
да
пепзиопсри
среза Самобор-Мисаровипа ne примају
изгледа и како се то исплаћује nehe још два мосоца
мо1ш да прпме. To су све људи са малим пепзпјама већ два мјесеца својпх пепзпја ?
2) Да ли Вам je позпато, Господппе Мпппстрс,
a збили су сс у Самобор и околицу управ зато, pa
ко
je
томе крпв и зашто се пепзије тим пепзпопсмогу јсфтшшје проипшјсти. У два мјессца не прпмају шшаквих принадлежности пак су палп певољпп рима редовито ne псплаћују ?
3) HITO мислите подузети, Госиодипе Мпппстро,
попзионери na тшост грађапа a дабоме прп томе
да
у
срсзу Самобор-Писаровпиа буду пензпопери
се жсстоко критикује државна фшшпеијска управа.
Жадосно je гледати како ови пепзпоиери моле п У будуће редовпто свакога првога мјесеца прималн
заклпп.у грађаве да их ие пусте умријети од глади, своје пепзпјо u што мислите подузети да пм се дои захваљујући само л>удскоме срцу којс се na такве садаши.и заостаци доско])11Је псилате.
Пршште, Господиие Министре, ивраа мог осопризоре ган>ава немамо љошева пензпопсра no хотеллма. У већим градовпма всћ na први од мјесеца бптог поштовап.а.
пепзпоперп примају своје плате док у мањпм гр.адо- 2 јула 1934 г.
у Београду.
впма као у Самобору n Ппсаровппн пема пикада
сталпога рсда тако да бп пспзпоперп били сигурни
Др. Ћуро Лоушпћ с. р.
када he прпмптп своје nensnje. Због тога сам слово- Jj
народни послаипк.
ИНТБРПЕЛАЦША
.lonaiiu T. Мисирлпћа, пародиог послаипка, на Протсодинка Мшшстарског савста o опттој
Краљевско владо.
Ha родовпом састаику Иароднс скупштипе Крал^вине Југославије, држаном 4 марта 1934, Господин Мшшстар иравде у своме говору рекао je, између
осталога, и ово:
«Господа која су иајвећом кадиоппцом ишла
у хвалпсап.е диктаторског [)cJKiiMa n која у томе иогледу пикоме пспред себе пису дали, тражоћи све
могуће супсрлатпве за дпктатоЈјСки режим и купсћи
од њетл све благодетн n сва фаворпзирад^а, пемају
далас права да говој)с... и да со претставл.ају
као браииоци и прпиадиици иеко ултра-дсмократије.» (вид. стеиографске белешке Иародпе скупштине Краљевнпе Југославпјо ки.пга 2 годипа 3,
Београд 1934 г.; страпа 397, стубац II;.
Ове речи једнога члана одговорис владе, којој
сте Вп na челу, пзазвало су разиа тумачеи>а, noja

иолитици

су у стаљу да даду врло пејаспу слпку o општелг
упутрашљом политичком положају у зсмљи n да
тимс створо у иностранству доста замршепа схватап.а o томо ноложају. G тога да бп Народпа скупiiiTiina, a преко n>o n цела земља, сазпала право
стаЈ1>с опште унутрашшо политике Владиие п биле uaчпсто с тим какве цплЈОве у погледу упутраши.е иолитике спроводп дапашп.а Крал>евска влада, мени je част
упутити Вам, Господипе Иретседпиче Миппстарског савета, ову иптерпелацију, да бпсте изволели
na lby што хптппје одговорити ми у Народиој скупштини.
I
У папред цптирапом говору, Господпп Мшшстар
правдс се обратпо пзвеспој господц послапицпма

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ
(не именујући их), који су — како Господип Мивистар всли «са највећби кадибницом ишлв у хвалиcaihj д11ктатоЈ)ског режима и који у томо поглсду
пикоме испред ссбо лису дали». Да застапомо овдо.
Господин Мшшстар правде IIOMIIII.O вдиктаторски J)C/KIIM». Очевидно, on тпм речпма циља na рсжим, који jo држапнички мудро ииагурисао G јануара 1929 г. Ihcrono Вслпчапство Краљ Југославијо
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4) Лко се, пак, no слажетс са тпм изразнма Министра правде, јестс лп вољпп, да једном отвореном
п јаспом декларацијом дате израза да не делпте мишљспјО Мипистра правде у томе поглоду: да дапас
имају права да говојјо само Миипстри, који су то
били у режиму од 6 јаиуара 1929 г., a да сви осталл,
обичии смртии грађани, који су такође иристали уз
тај режим, иомају права да говорс даиас, само зато,
Апександар 1 својим поанатнм манифестом, упућв- што тада, иада ry тај регким помапипт, иису били
нпм целом Народу Краљсвиис Југославпјо, који je мииистри
тај манифест рааумео, схватио га и једиодушио
II
пошао за л.пмо. O ввликом вначају тога историјског
У павсдеиом своме говору Мшшстар правдо
маиифеста Ијсговог Воличанства Краља п Вп сто са воли, да су оии, којима сс on обрај.а, a ноје ие пмопуио схватал.а ihoroBor зпачаја гово])11лп na вечсри лује «Tpa5KiiJiii свс могуће суперлативе за диктаторИациоиалнс странке у Бсограду 23 јуна 1934 r. To су скн pcnaiM, Kyiieliii од iiiora свв благодсти u сва
чињенице позиато и Министру правде и Вама лцчно, фаворизираиЈа*. Због таквог љиховог рада Мииистар
јер стс и Bn п ои били члановп Владо, образовапо no- правде нм — im више mi мање — одриче, као што смо
сле тога маиифоста и иа припцишша тога маиифсста. вндсли, свако право да даиас говоре u да се претTaj рсжим за мопс и мојо 11Ј)11Јатељс, као н за огромну стављају као браппоци п припадинци иеко ултрадевсћину парода Југославијо mije бпо диктаторсии; мократпје — задржавајуЈш прећутно , сва та ирава
Њ. В. Краљ лично у својим пзјавама, датпм пови- пскључиво само за себе п своје политпчке присталпце.
парпма, парочито je паглашавао п истпцао то, да
Како су no овнм речпма Мииистра правде сво
тај рсжим imjo im no чому дпктаторски и да on тај благодстп u сва фавориввра&а од шеото-јапуарског
пазпв no заслужујо. Годппс 1930 п Ви личио и да- рожима узимали само omi, којима се у свом говору
naiuiLii Министар правдс, као члаиовп опдаши.с on o6palia, то сам, будући после овог у велиној иевладо, пшли сте no ])ази11м крајевима Југославнјо доумпцн, слободав, да Вас уиитам:
и одржавалп конфореицпјс са поједшпш впђоиијим
1) Какве je иозгодне, какве je иеблагодсти и
људпма ii3 иарода. Па тим конферевцвјана сто вс- каква je гоп.еља и мучсља под тим режимом триоо
личали и хвалили тај рсжпм. (Лко бисмо со овдо и претрпсо даиашљп Министар правде, који je био
послужили шразпма пз садаш1вег речника MiiuiicTj)a активип Мпнистар п у томо рсгкпму, којп ои данас
правдо, тај Мппистар јо тада у друштву својих та- назпва дпктаторским, a који je он до иеба днзао u
дашљих колсга, поспо пспред осталих, тако да ка- хвалпо na иоифереицпјама у земљп ,коЈ11ма гте коижем кадиоиицу пад кадиолпцама у хваљвау тога ферспцпјама и Ви прпсуствовалп, када сте партпјрсжпма и сумњам да j o ко тада смоо и помислити скн жнвот назвали «луксу80м»?
да остаис пспред п.ога. ) Ни na јсдиој од тих кон2) Да ли je дацашња Влада вољна, да рсиарира
ферспцпја mi Ви, mi садашњи Господпн Миипстар све то пеблагодети и сва та roibeiba, која je данаши.п
правде, пити остало Вашо министарсис колегс, ппстс Господип MiimiCTaj) иравде прстрпео под тим режитај рсжпм пазвали дпктаторскпм. Ви сто, уз одо- мом нли сматра да je у томе поглсду довољиа penapaбравап.е свпх тадаши.пх Ваших колсга na u даиат- ција тиме, што je Мшшстар правде собп присвојио
ibor Мпппстра правдс, na јсдпој од тпх копфсроп- исограиичоио право да on једиии даиае говој)« п да
ција казалп чак и то, да су партије биле луксув, да јо се јодшш ои претставља као бранилац n ирппадипк
добро што су све укппуте n да je тај рсжим пз 1930 ово специјално његове демонратвјв (која још imjo
г. најбољи. Иарод Вас je слушао, одобравао Вам постала «ултра-демокЈ)ат11Ја») ?
je то што сте говорплп; слагао се тада.са тпм n хвалпо тај режпм. Алп, ото, актпвпп Миипстар пз тога
III
режпма, који je n дапас актшшп Минвстар, који
Послс овога потребно je, Господине Претсединчс
je 1930 г. заједпо са Вама хвалпо тај рсжим и трагкно Министарског савета, Да Иародна скуиштина и земод других да га хвало — сада ружи тај режим и грдн ља буду тачио обавошгени j om u o овоме, зашта Вас
све one, који су у ono врсме идуЈш уза свога Краља молим да мп одговорите:
слушалп Вас п њега и хвалилп тај режим. Иојава
1) Какво je глсдиште дааашв>е Краљовсио влаврло чудиовата и врло мало равумљива чак н за де na режпм пнаугуриса" G јавуара 1929 r., који
политичке нарави код iia(^l IIaj)04iiTo после 6 јануара. Министар правде навива диктаторским, jop се то
C тога je потробпо да мп Вп, Господиие Прет- тачно ие внди из Ваше изјаве код «Импвријала»
ссдипче, са овога даиашн.ег места објасните и одго- од 23 јупа о. г. ?
ворптс:
2) Сматра ли даиашн.а Влада да je тај режпм
1) Да лп и Ви налазите п да ли се слажето са заслужпвао п да ли заслужује иохвале, или га трсба
Мипистром 11Ј)авде, да режим, ппаугурисап мапн- осудитп као п one који су ra хвалил« u подртавалц
фестом Њ. В. Крал.а 6 јацуара 1929 г.; треба иазватн — како сад чпии Мииистар правде ?
диктаторски режим ?
3) Како објаши.авате да сте 1930 г. јавпо осуђи2) Да ли Ви иалазите п да ли со слажете са Мн- валп (зајсдпо са даиашп.нм Мшшстром правде)
нистром правде у томе, да свп оии који су хвалили свани партијски режпм, тврдеЈш чак да су политичке
тај режим, данас исмају право да говорс ?
партије испотребап луксуз, само две годиио после
3) Лко со слажете са тим гледиштем и тим паао- тога приступили сте осшшапЈу страпке, којој стојите
рпма Министра правде, оида: да ли u Ви и Мшшстар na челу и тврдите да je овакав режвм са Вашом влаправде пмате права даиас говорити, када сте 1930 дом нз Ваше страпке пе само наЈбољи него једино
г. na толпкпм копфсренцијама n пред толпшш све- Moryliaii режпм у Југославијп. Да ли стс уверенп
доцпма, жпшш joui и данао, хвалили и кадпли (да да Ваш Министар правде искреио помажо п овај
употрсбпм пзраз Министра правде) тај ИСТИ режим ? Bani режим, да пи верујстс, да се on сутра iiche изру-
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гавати и онима, који данас хвале и каде (no п.егоuiiM речима) Baui режим?
4) У KOJIIIKO со дапапт.и рожпм разлпиујо од
шесто-јануарског (диктатбрскогЈ режима ?
5) Да ли Ви и Hauio колего, којп сте били учесници u нрсиоци режима од 6 јануара 1929 r., као
стални члапопи иладе, примато и даиас пуиу п солидарну одговорпост за рад тога режима, или ту
одговорност no речима Господина Министра рравдв,
остављате само онима, који су тај режим хвалили, a
иигу учествовали у и.огопим владама.
(i) AKO ту одговорност iii)iiMaTe, онда шта мислитв
иредузсти, да ни Ваш Министар правде нити који
други од Ваших колега у Влади у будуће ие вређа
ono, који су одобравали a хвалилп тај режим?
7) Да ли налавите да je, после наведених речи
Министра правдв, г10ТЈ)оГ)по од Ваше страпе да дато
извсспо сатисфакције свима опима, којо je Министар
правдо врођао и Чија je све крпвица, ако je има —
у TOiMo, што су опда у хваљоп.у тесто-јапуарског
режима поолушали Вас и п.ега, данашњег Министр'а правде и што су тада пошлп за Вама ?
Ово je објашп>еп.е с Ваше страпе нотребпо с тога,
што сте се Ви у своме говору код «Имперпјала»
од 23 јупа 1934 г. парочпто нсповољпо пзражавалп
o онима, којп нису хтели да разумеју и да прихвате
тај 1)еж1ш од 6 јануара (или «диктаторски режим>
како га назпва даиаши.и Мшшстар правде).
Због свих тпх пзјава, a да бп се могло копстатоватп да ли у истини поетојп — како Вп тврдпте
— нвка равлика ивмеђу овог Вашог с'адаш11>ег и опог
режима од пре 6 јануара потребпо je, ja Вао молим,
да MU као грађанину Београда и посланику за Ilnротскн крај одговорите:
1) Зашто je смеЈБеиа Општппска управа у Веограду, којој je na челу стајао професор Унивврвитета n ивжињер г. Милап Heunih, кад та Општипска
управа nnje имала ни једпе друге крпвице, до, можда, само тс, што се чврсто држала маппфеста Њ. В.
Краља те mije врдила партиванску политику у OninTiiiui београдској ?
2) Зашто je смењеиа Општипска управа у llnроту, којој je na челу стајао г. Светозар Т. Мисирлић, који je cBiiM cBojiiM ауторитетом прихватио
принц1ше манифеста од (i јануара, који je и данас
банскн већник, али који није присталица Националпе страпке?
Копачио Вас питам:
1) Мора -ni сваки onaj, који одобрава принципе Краљевског манифеста од 6 јануара арипадати
Националној странци в да не буде ивложен цогрдама ОД стране Мшпктра правде n прогонима од
стране власти?

2) Или ii])ii3iiajcTe да можо бити лојалпих,
добромисле^их и оданих грађана ове земље, који
прихватају са пуно одобравања манифест од 6 јапуара, али да, ипан зато, ne морају бпти прпсталпцо
Ilaunoiiajine страпкс, нити ва то васлуживати равне
министарске погрдс ни nporone власти?
Господине I [ретседниче,
Mu смо сви, пре неколико дана, овде у Скупштппп, na свечаноЈ седницн у арисуству II). Е. г.
Луја Бартуа, Мпппстра спољппх послова паше волпко савезиице, увек племепптс Француске, преко
Вае лпчпо једподушпо копстатовалп пашу савршспу
сагласпост у погледу спољпе полптпке Југославијо.
Сматрам, да je сад дошао тренутак да се сведе
и биланс наше унутарње полптике, којој na челу
стојпте Bn, a коју политику — пезависпо од мапнфеста И). В. Краља — огромна већина народа у
земл>и ne одобрава баш зато, што се та Ваша полптнка вратила потпупо na методе, којп су спровођспи
У упутрашП)ОЈ полптпцп npe 6 јапуара. Цео парод
и данао, као једац човек, вна врло добро, да се у noлитици спроводп тако ввани политички кључ и да со
строго водн рачупа само o старим, пре-шестојануарскпм партиванима (како je који пришао владппој
страпцп), a осталп грађани су прргоаени псто онако, као што су nx пјјогопплп n режп.мп npe 6 јапуара,
na се сад, jom Biuiie, тако nporone чак и omi којп су
прпхватплп n одобрплц идеје u принципе маппфеста од 6 јануара.
Сматрам да je потребно да и Пародпа скупштина
чује Bani скспозе o целокуппој упутрашп.ој полптпцп, a специјално одговоре na ова пптап.а, која
сам пстакао. To je потрсбпо у толпко npe, што даiiaiun.a Влада mije Влада еамо једпе странке, већ
коалициона влада (као што емо могли читати пз пзвештаја са вечоре код «Имперпјала»).
Скупштина треба да процепп политпку Владе,
a иартија пека цопп полптпку својпх члапова у
Влади.
Иадам сс, дакле, да ћете сс сложптп са тпм, да
je потребно да се ова ова питања што upe iipeT|)ecy
у Народној скупштини и да lio се мој предлог o хитIIOI тп ове интерпелације прихватити.
Примите, Господине Претседниче, и овом приликом изразе o моме поштовању.
2 јула 1934 годппе
у Београду.
инж. Јов. 'Г. Miiciipjiiiii ( . p.
иародни iio;'JiamiK.

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА
Драгутииа Иорка, вародпог посланика, na Миниетра унутраш&их послова o бесправном пишавању
олободе житеља вароши Чаковца в Среза чавовачког.
Господине Министре,
У [iocJi(vui>e lijicMc учостло jo, у lichinin случаjena. безразложно и закононеосновано лишавање
слободе појединих грефана п жптеља, готово у веhimii иатпх срезова, a парочпто у вароши Чакопuv. сјк-^у Чаког.цу u Срсау чакопачком, тако да je
то иезаконито лишавање слободе узело великих
размера и иостало несношљиио, a сиакако, пото та-

ко n убигачно no опште државне п отаџбинскв ингоресе, јер оваки закононеосновани поступци према житељству морају да револтнрају тамошње лштељстио.
Да би б;:р ови поступци косили потпуно драстично обележје самовоље и самовлашћа, na чосто
iivra и оспоиости појсдипих oprana, опако липишап.с слободе снроводи со чак и na пајобнчпију, увск

СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ

ноистиниту, протставку каквог полушгсменог редара. Тако, no такој јеДној достави редара кажњени
су no седам дана затвора Коломан Хорват и жена
неког Јанеша, тапацирера из Чакосца, чак je Стеn.iii Јелшовоц иа Штруковца кажњен 14 дана, Ле'ici; Стјепав седи још у затвору a Јурај Жнидарић,
трговац и бив. народни посланик, кажњен je ca
осам дана.
Износећи г.ам горе наведенс случајеве и подвлачећи ове иемиле појаве као опште штетне и noкорисне no наше опште ннтересо, ja Вас молим,
Господине Министре, да ми изволите усмено одговорити у Народној скупштини
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l —Јесу ли Вам познати сви ови rope навелени
случајевн незаконитога лишавања олободе побројаних лица; и
-2 — Зашто оу ona побројана лица уошнте иишавана слободо и no KOMU и каквом неделу законоодговорном?
Ивволито, Господине Министре, примити увероњс мога особитог поштовања,
Београд, 2 јула 1934 г.
Перко Драгутин, с. р.
народни послапик

