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C A Д P Ж A Ј:
Upe днопног редп: 1. — Читање ваписника претходнор
^станка.
Дшчтн ред| i. -— Првтрес и усввјше ивввштвја Фишасвјског
одоора o ввмшсша и допунама ^чни.еиим од Се,(
Ј >та у првдлогу Закова o ввиевама и доцупама v Закону o
ДрЖавној трошарини.
Гоиориик: ll:iii('CTii.iau Mii.ian ('.Tciiauomili.
2. — PeiiianaiM! <> Прапп.мтиу o "(иатпацпјп олужбв
У Народној скутитинн и СкуопшшонЕм службаницика.
Говоршон Ивввотилац Др. Стјвпав Вачвћ.
Лрстссдпик Др. Коста Куманудн: Отварам 4,!
Редошт састанак Народнс скупштиис. Изволитс чутп
в
*цисник претходне седноцв.
Секртар Др. Драгољуо ЈввремовЛ прочита
в
ЗДисник 42 редовне седнвце.
Претседник Др. Коста К^умапуди: Имали приN,,
• '-UM'I;I ]Ia DHimcimK ? (Псма). Ирпмсда^а нома, аа'""'iiii; je примљвн. Првлавимо na дпсипи ред. Тачка
"l",:i .liicniKira рсда je: Прстјхм' иашмптаја Фпиал'■'.'J'ioH- одборе о ивменама и допунама, које je Сенат
^pu-i.cimm' .IviHtciamijc учтто у аредлогу закони
" Ивменама м допупама у Закону o државној тро^рини. lio M.i. c/i Устава ако су од отране Свната
Учи [е И8Ввсне ивмене или доиунв у ваконоком
п
Редлогу, ноји јо изгдаоан у Народној окупплини,
""'^1 се тај ваконски прадлог враћа Народној сиуп"lTl|iiii i,a iioiio
iMMiiaiiaii.c 1\ад ce ове измсне и
'^'".viic приме у Народној скупштипм сматра ce да
Ј
" Ча.родцо Цји.тстпвништво ааконокв ирвдлот при-

мнло. Мрема томе, господо, гласаће ce o изменама н
допунама које су учињене у Сенату и на основу
којих je законскп предлог враћен Народној скупuiTiiini. Гласаће ce o свакој измени u допуни посебице. Пошто су ово измене и допуне које ce тичу
иојединих одредаба, гласа ce устајањем и седењем.
Госиода народни лослаиидп који примају учињене
цриметбе гласа11е свдећи, a који су против, устаће.
Mu.IIIM господшш известиоца да прочита измене н
доиуие које je Сенат учинио.
Известилац Мнлан Стенановић прочита пзвештај Финанспјскогодбора којм гласи: „Филаисијскп
одбор Народне скупштнпе прегледао je и проучио
предлог Закона o изменама u допунама у Закону o
државној трошариип како га je усвојио Сенат Краљевине Југославије. Фиианспјскн одбор Народне
скупштиие има част известити Народну скупштину
да ирихвата иамене и допуне које je у томе законсј<ом предлогу учинио Сенат Краљевине Југославије и с 'iora моли Народну скуиштину да изволи
усвојити ове измене u допупе.
За известпоца je изаПраи г. Милаи СтеиановиК.
ИвМвне и допуне KOje je (>енат учинио гласе:
8 2

Тачка 4 члаиа 72 Иакоиа o државиој трошарини
мен.а ce и гласи:
„ 4 I Ha впно увезено из иностранства наплаћиваће ce на име државне и бановинске трошарине за
100 литара
200 дпнара.
IIa ракнју увезеиу из иностранства ваплаћпваће
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се на пме државне и бановннске трошаринс аа хектолитарсни степен
20 динара.
II Од точилаца пића на ситно, као п од точплаца
из 4 Напомене из Т.Бр.62 Закоиа o таксама, наплаћпваће се годишље на име државне и бановинско
трошарине на вино и ракију у двомесечнпм оброцима унапред код надлежних пореских управа и то:
1) Београду и Загребу десетоструки пзнос одмерене таксе из прве категорпје Т.Бр. 62 Закона
o таксама итогпрва група 30.000, друга група 20.000,
трећа група 15.000 и четврта група 10.000 дпнара.
2) У Љубљани, Марибору, Суботпцп, Осеку,
Новом Саду в Сарајеву осмоСтрукп пзнос одмерене
таксе из прве категорије Т.Бр. 62 3акона o таксама
и то: прва група 24.000, друга група 16.000, трећа
група 12.000 и четврта група 8.000 динара.
3) У градовима преко 20.000 становшша шестострукн износ одмерене таксе из прве категорије
Т.Бр. 62 Закона o таксама н то: прва група 18.000,
друга група 12.000, трећа група 9.000 и четврта
група 6.000 дпнара.
4) У градовима од 10.000 до 20.000 стаповника
четворострукп износ одмерене таксе из друге катогорије Т.Бр. 62 3акона o таксама п то: прва група
8.000, друга група 6.000, трећа група 4.000 и чстврта група 2.400 дпнара.
5) У градовима од 5.000 до 10.000 (таиовника
троструки И8НО0 одмерене таксе из друге категорчје
Т.Бр. 62 Закона o таксама и то: прва групц 6.000,
друга група 4,£>00, трећа група 3.000 и четврта група
1.800 дпнара.
6) градовима испод 5.000 становпика двоструки
износ одмерене таксе из друге категорлје Т.Бр. 62
Закона o таксама и то: прва група 4.000, другагрупа
3.000, трећа група 2.000 и четврта група 1.200

динара.

7) У селима преко 5.000 становника чствороструки изиос одмерене таксе из треКо категорије
Т.Бр. 62 Закона o таксама и то: прва гру11" 6.000,
друга група 4.000, трећа група 2/i00 n чстнрта група
1.600 дпиара.
S) V cciiiMa од 2.500 до 5.000 стаионнпка троструки II8HO0 одмерене таксе из Tpehe категорије
Т.Бр. 62 Заноиа o таксама и то: Прва груиа 4.500,
друга груиа 3.000, хрђћа груиа 1.800 м ч(1тнрта
група 1.200 дипара.

9) У оеаикб aćttofl 2.500 ст&ћоввЕПгна двос*руки
изиос одмојхми1 таксо na треће категбрије Т.Бр. 62

Закоиао таксама n то: upita ipy]ra 3.000, друга груиа
2.000, rpclia груиа 1.200 и чстирта група 800 динара.

1 Напомена: .hma која буду бсз »очарлнокбг
прана отпочела точење imlia и бвв врвтходнв упл&те
ианооа предвиђвног на имв државне и бановАћоКв
трошарине, кааалЉвсвтроструким ввносом точаринока
таксе уаетв ва обнов одмерене Kai "•■ такое, као
кааном вбог ii(4i.:ral.aii.a ианооа вб име ЈфЖавнс и
б^норинске трошарине.
Плаћање каана no овој ваооменв нв даје кажи.спом ираип точси.а, ДОВ Ва ГО JU' ДОбијв потрсиму

дозволу n дои пг nia'iii ^очаринск^ такоу И И8Н0С
арадвиђен у овој тачци2 папоиеиа: Бакадоке, шпецерајске и бсталјв
])адп.(' KOJfl иродају HIIIKI и ракију у opm ипалпо за
ТВОрвВИМ флашама п.мају илаКати na IIMC дрЖђВНв

u бавоввноке трошарнве и то;

a) у ГЗоограду n Загребу no 6.000 ДЦНвра PO
дитн.о;

Г>) у Љубљанн, Марибору, Оспјеку, Сарајеву,
Новом Саду и Суботици no 4.000 д1шара годишње;
ц) у местпма преко 2000 становника no 3.600
динара годишше;
д) у местима до 2000 становника no 1.200 динара годпшље.
Овп изпосн плаћају се тромесечно унапред код
надлежне Пореске управе, која пздаје оваком таквом
лицу доказ o плаћеном износу.
Ko отпочне продају внна n ракпје без пријаве
и уплате овог пзноса пли не платп na време папред
иаведенп износ, казпиће се једпострукнм неплаћв'
нпм пзносом.
3 Напомепа: Произвођачи, који продају BIIHO
n ракију сопственог производа и са сопственог иемл.пшта у својим селнма-од 5 n више литара, a Y
градовима, варошпма, варошицама u грговиштимв
од 10 н впше лнтара одједаппут, ne сматрају се точиоцнма na ситно и не плаћају трошарипу п таксу.
Исти могу n na велико продаватп пзвап свога места
(TauoBaiba випо у количинама преко 50 литара, а
рапију у количинама преко 25 литара одједаипут
слободно од трошарине и точарпнске таисе.
4 Напомспа: Почев од 1 јапуара 1933 годнн6
општипе he моћи паплаћивати na име ошптинокв
трошарине иа вппо: у сеоским општппама до 50 a
у Ј^радовима до 100 највпше дппара за 100 литара^
a na ракпју на^ввше 5 дипара за сваки хектолитар"
оки степен.
5 Напомена: Од овако иаплаћоипх сума no оДреД'
бама ове тачке под II продаваћо oe Вадлежној баВ"
ској управи 50% a остатак припада дрЈиави, a ва
подручју града Београда дотичпим опнггинама.
6 Напомепа: Точиоцима nnha na cimio n на волпко, који разрезани пзнос no овој тачцп ne положе
вајиање ва два двомесечја одуваће с* право точонј3
шша.
7 Напомепа: Приватпа трошаринска сместШВТв
за BUHO и ва раинју од 20 априла 1932 године укидајУ
cf. Сопственпппма ових сивстишта равреваће ^1'
ивнос na име ДржВвце м бавовинсве трошарине 0°
овом проппгу, a na оспову точарвнске таксв. ( ""
ствввив цриватвог смеотшпфа^ који нвма точарив« ко
цраво, дужаи je одмах подиетн молиу иад.и viaKiJ
влаоти ва иадавање дозволе ва точеша nidia ил
о( моиу које lie му се разрезати, иоред ЈочариноК0
такое na Т.Бр. '>2 ЗакОВВ O гаксама, и одгоиарај.у1'"
ивноо na пмс држаане и бавовиноке трошаривв. ^'л'
твЧбне залихе у омвотвшту udu' се мбћн отуђити Дов
ce на добвје точариноко враВо.
s Папомеиа: Пла^ева државва трошарина ll0
гадап.пм ОрОПИОИМа иа ВИНО n ракпју ВаТвЧвВУ 'j'1
досаде
on
ааДихе 20 aiipiUia 1932 i-ounue кратпКе ce no м"-",'.,
ТОЧИОЦа mil.a, icdjv мора нодпетп ДО 20 Maja №*
годппе.
Исто Тако npa-mlie ce na затечене залпхе ВВВв "

ракије п бановвнска грошарина од страве бва ""'
11,и\ управа ni> молби, која ce мора поднвти 'l"
iK тога рока.
Количина ракиЈе иопод 1" литара течности и
mina ВСВОД 20 .штара nel.e ce улпмати 0 обвир ,<0'
(итх nonpaliaja.
9 llaiioMcna: Почеи ОД 20 anpn.ia 1932 '"Д1"'''

цећа ce nanialiiutaTii државве и бавовивске тров1*
pune na mino п ракпју, nn.io да jo роба na путу

ч.иа бидо да ce тек отпрвма куицу.
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Истога дана пореске управе извршиће задужење
свпх точилаца пића на свом додручју износима no
овој тачци за остала двомесеч^а 1932 године, које
З
адужење остаје на снази све док траје разрсзана
точаринска такса.
10 Напомена: Пзносц предвиђени на име др*а.вие и бановпнске трошарине no овој тачци везанн
С
У за точарпнску таксу и могу се снижавати п повишавати под истим условима као и точаринска
т
акса.
11 Напомена: За све учиљене трошаринске крив
иЦе са ракијом и вином, no којима није донета одл
Ука, неће се ова ни доносити, a no којима je одРУка допета, a nuje извршена, неће се ова изврШавати.
Код кријумчарскпх кривпца, учињених са вином
и
ракијом нанлатиће се само редовна државиа н баВовинска трошарппа.
12 Наиомена: Потребпа упутства за ивврше&е
ОВих одредаба nponncahe Мннпотар фппансија правилником.
13 Напомена: За први разред и наплату трошаRHHe no овом закону у погледу места n броја ста^овника важп иоследљп попис стаповништва, све
^0к се noBii.M пописом тај број ne измепи".
Ha место првог, другог и трећег става тачке 9
члана 72 Закона o државпој трошаршш ставља се:
„9 Ha шпирит (алкохол) n све шпиритуозне теч11111
тц осим у тарифп парочито споменутпх, no хек?олатарском степену
24 дшгара a у четвртом
с
таву исте тачке место „2^" станл.а се „24".
:
'' Напомена уз псту тачку брпше се.
'i Напомена аостаје грећа наномена.
5 Напомепа брише се.
6 Иаиомепа постаје 4 папомена меља се n гласи:
,,4 Напомена: Додељпвање контпнгената шпирита
пољопривредипм n ипдустрисшш фабрпкама преко
Досадац.пх кснтингената одређује Мипистар фиванCa
ja no одобрењу Мвнистароког савета.
Вишкови ва ороизводњу аољоиривредних копга
Нгената иреко гадаљсг укуппог контингвнхв има у
'.'' употребити у арвом рвду sa новв фабр^вке које
УДЈ подигнуте ка аадружној ооновв a у крајевима
Де досад ne постоје аољоаривредне фабрике mimрата.
Иол.оцртфедие фаГ))тке ноје су продале свој
^онтигенат или оне, које су пре купрлв ораво на
"1""1;!Ц||дп.у контингента шаирита, ие сотгау тиме
"1|;И1(1 ца повећав контингенат.
ПоЈћопривредне и индустрискв фабрике ае могу
"Родавати своје право ua проивводњу контингента
"ппирита".
' Напомена ув исту тачку бршпе ce.
8 Напомена поотајв 5 папомена и ие&а ое u
гласи:
..•• Напомена: Одобрења ва подива&е нових фаг
Р^ка
ирита даје шшиотар финаисија".
9 Напомена аоотаје 0 напомена.
10 п.шомгпи брише ce.
И Напомена постаје 7 аапомвна и мења ce a
гласи;
"7 Напомена: Равлика ивмвђу старв трошаринокв
(,
т, х
воме вакону нв шпирит, који ce
|| "" и отопе
^'•'''^и у промету само код точилада imlia на волико.
Р?тиће ce ваинтересованим лицима no њиховбј молби
<0
ЈУ морају поднети до 20 uaja 1932 годинв. Начив
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нзвршења овог повраћаја одредпће Министар фпнансија".
12 Напомена постаје 8 напомена.
13 Напомена постаје 9 папомена п мења ce n
гласи:
„9 Напомена: бановине и општппе пеће моћп
наплаћиватн већу трошарину na шпприт од 5 динаразасвакихектолптарскистепенито: бановипе noчев од20априла 1932 годнне, аопштине од 1 јапуара
1933 годшЈе."
После 9 напомепе додају ce нове nanoMene које
гласе:
„10 Напомепа: У року од 30 дана од дана ступања na спагу овога закона, произвођачи шпирита
бнће дужни образовати продајпу централу за шпирпт. Савез фабрика и рафпперија шпирита у Загребу
и савез пољопрпвредних пецара шпирита као задруга у Загребу сазваће све иптересепте na конституирајућу скупшт11ну, na којој he донети статут
централе. O образовањуг продајне цептрале и статуту одлучују већина гласова, npn чему сваки 100
хектолитара контипгепта даје једап глас. Фабрпке
које ne би приступнле централи, губе свој контпнгепат.
Статутп овако оиразовапе продајпе централе
подлеже одобрењу Мипистра фипансија и када и
он одобри ступају na сиагу.
AKO ce унапред остављеном року ne образује
иродајна централа од стране произвођача, онда he
Мшшстар фипансија образоватн продајпу цептралу
ва пишрпт у Београду. Састав Ј;еитралс n њеп делокруг проппсаће Мипистар фипансија уредбом у
Опоравуму са Мипистром трговппе и ипдустрије и
Мпинстром пољопривреде.
У свапом случају, Министар фипансија пмаће у
управи цептрале, поред свога комесара, пајмање
два члана која he on имеповати.
Преко ове цептрале вршпће ce сва продаја шпприта у земљп и пзвоз овога у иностранство. Код
продаје у земљп утврђпва^е ce с времепа na време
цепа iiiimpirra ирема н>еговој врсти н према памепи.
Цсму шпирита утврђиваће Миппстар фннаиспја no
(■;п мутаи.у управо продајпе деитрале у оквиру iij)iiмерене грађапске зарадс, обзиром na матерпјал (сирошту), трапспортие трошкове, режијске трошкове,
кападитет u слично, ири чему иадружпе фабрике
уживају парочиту иредпост.
При извозу шпирита npenoce ce na цепрталу сви
коптиигепти стављспог шпирита у промет у вемљи
у циљу MCKopmuiiaBaii.a извозпих повластица. Tpouiкови цептрале уносиће ce у продајпу цопу iiiniipina
у зсмјби".
„11 Наиомепа: ()B.iiainliyje со Мипистар финансија да сиоразумио pa Миннстром трговине u индустрије n Министром пољопривреде пропише мешан.е
miinpirra оа бвнвином за производшу сретства за
тврака мотора. За ироизводљу сретства за терање
мото))а, пзузев аороплана, почев од 1 октобра 1932
годвне, мора ce употребљавати пајмап.е 20% шпприта тако, да ce на 800 грама бепзнпа додаје 200
грама птприта. Да ли he ce и колико овој смесп
додавати још u иетилног алкохола одредвће Миниогар фвнаноија. Увовници и рафииеријс бенвиаа ие
могу после павсд.чкиа дапа продавати чист бвНВИН
В8 uoron мотора (ос-им аероилапа).
Ko n])OTiiBiio учпли, кавниће ое новчаио од 5.000
до 100.000 динара. Надлбжност за извиђам.е и кажња-
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вање no овомо iipomuv ирппада Финансиској ДИрекцији;
Ha овако пропзводено срегство примениће се
т])ошаринска стопа из тачке 13 члапа 72 Закона o
државној трошариип.
Начнн п сразмеру мешања утврднће Министар
фивансија аравиднвком".
,,12 Напомена: Минпстар (jJiinaiK uja .може no noтребп a у споразуму ca Мпнпстро.м пољопрпвреде с
времена на време одрсђпватн Koje he се сировипе
употребпти за пропзводљу шпирита, пмајућп прп
том у впду првенствено впно u ракију за конзумип
шпирит, a кукуруз за моторнп шпприт. Вишак пропзводних трошкова пасталих у овом случају pacnoредпће продајпа централа na целокуппу потрошилпширита у веиљи".
У ставу другом члана 7() Закопа o државној
трошарппи орпшо се последња реченпца.
Посдедњи став у мстом члану брише со.
Претседник Др. Коста Кумавуди: llpnjvia лп
Народиа гкупштпна § 2? (Прпма). Параграф 2 ]о
npiiM.beii ca умпи.енпм изменама и допуиама од стране
Сепата. Изволите чутп даље.
Известилац Мнлан ('тсмЈПговић прочита ^ '\ im
редакцији Сената.
Пршседник Др. Коста Кумаиудн: Ирп.ма ли

Народна скупштииа § 4? (Прима). Параграф 4 je
прпмљен са учпппмт.м из.мепама n допунама од страш
Сената. Изволпте чутп даље.
Ишсталац Милан Окпановић арочита i; 7 по
редакцпјп Сената.
Претседник Др. Коста Куиавуди: Прима ли
Народна скупштпна § 7 ? (Прпма). Пошто je Иародна
скупштина прпмила учпњене пзмене n допуне од
стране Сената, то je овај законскп предлог коиачио
примљен у Народпом Претставкпштву. (Бурно'оДв'
opaBaibe n аплауз).
Прелазимо na, тачку другу дневпога реда: l'6"
шавање o Правилннку o оргапнзацији службе У
Народпој скуШЈипши n окупштинским службевицпма. Изволпте чутп пзвестиода г. др. Бачића.
Иавеетилац Др. ОтЈепав Bandi: Господо народни
посланицп, част мп je као вавестиоцу Администра'
тпвног одбора, Народне скупштппе na основу § ^'
Закона o пословном реду у Народпој скушптини оД
26 новембра 1931 годипе предложпти Народиој ci<y[l'
lUTiinn Правплнпк Господпна Иретседппка НароД^
скупштнне, донет у сагласпости са АдминистратИВ'
ним одбором Народне скушптине, o органивадиј11
службе у Народпој скуиштинв м скуштинскимслу*'
беницима. Taj Правилник гласи:

ПРАБИЛНИК
o

OPrAHH3AUll.lll СЛУЖБЕ У НАРОДНОЈ СКУПШ1'И11И U СКУПШТППСКПМ СЛУЖБЕНИЦИМА
којн гу нврадиаи Првтседвив Народне окуташае n Аддониотратшши сђбор Народне скупштике, na
оонову § 127 Закона o аооаошои реду у Народној скупштини, a noju глаои:
ГЛАВА l
Ооновне одрадбе
Чдава i
Целокзгпне служба у Народвој схупппгивл и
ове скупштВнско оообље стојн аод управом Првтседника Народве окушптине (§§ I'i и 127 Закбна
o пословном рвду у Народној Скушитини од 26
новембра 1931 годнне .Службвне вовине" бр. 282
м:\. од 2 децевЈбра 1931 годвнв).
Једав од секретара Народне скушптвне, кога
будв одредио Претседник, водиће надвор над вр
men,с.м целокупног канцвларијоког рада Народне
скутптинв. AKO би сакрвтарв били ма којни ва
чином спрвчени да вршв дужкост, вамениће их
арввремено поолавицв, којв be одрвђивати Првт
седвиа Народне окушптинв (8 l'1 Закока o аоолоа
ном реду.).
Члан 2
Оообље иоже битв оталио и ариврвмено. Го
двнв службе отшшог оообља рачунајз ce као го
двне државве олужба. (k; 127 Закон)
»словном
рвду).

Стаднн одужбеници Народна окушптина pao
порвђују ое и npiiM.ijv ариваддажноотв no Закону
o ишовнвцшп од 3i варта 1931 годнне. (§ 127
Закона o аоодовном рвду).
Члан 3
Свв цдлукаушбаким однооима одужбаника
Народва сиуоштане (достављвња. иаимановања иа

ввав>а, унапрвђе&а у иетом вва&у, одређива№в в6'
риодоке ооввпшце, стављака ва расположен>в, У1,а
жаваи.о осташчс u отпуттаља, као n постав*^
n отпуттаи.;! ориврвмеких службевика), допоои
Претоедник Народне охупштвве и доставља 1,х '
року од 15 дапа ваввтвраоов) м олзгжбвнвку "
Персоналћо] оекцијв Адшшнстративног одбора.
Персонална оекција ^дмвнистративног одбор8
у року од иасец дана саглашује ce ca овим oPflT
кама, ii.iu im ii.HMii иајављује жалбу ^дминвстр*
тивном одбору,
Пероонална секција Административног одборв
састављана ja од
t чланова, које Адмшшстративв
одПор изабсрс пз citoji! среДине. Ова ce мистптум"11'
бирајући себи Претседвика и потпретсвдиикв)
деловођа секштје je јадаи од старијих no p;11"-4
олужбенвка пародва окупштиве.
Сакција пуповажпо рстаиа ca иајмаП'«' ТР
члаиа. Одпука ое доносе већином гласова ii|,ll(,-v','
имх таанова; у олучају |едвакв поделе гласова|
одлучуја глас аратсадамјуТЈвг.
v
Чланови Пероонална сакције не учествуЈУ ^
решавању Адвшниотративног одбора приликом Д
iinimMi.a одпука im жалбама оакциЈе.
Службаник којц оматра да м\ je одлуком Пр
свдника Народ
исупштине, или одлуком ''""'^
сцјохог одборе аоврађано ораво или иатарвс, ^
ововав ва вакону, иш орвво жалбе напосредво : ^
шшистративном одбору v року ор месои Д;|11'' .„'.
дава врцјеиа оддуха Пратсадвика Народве "КЈ
IIITIUIC.

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКК
У року од 15 даиа, од дана пријема жалбо
Персоналне секдије плп жалбе службен11ка/ Адми'"ч тратнвни одбор je доставља Мретседнпку Народне скупштине, који he датм одговор у року од
i'5 дана no пријему.
lio ii])iijeMy одговора Претседника Народие
"Купштнне, a у даљем року од месец дана, Адмиицстратпшт одпор допоси образложену одлуку,
Ко
јом жалбу гужбу одбијр мли одпуку iiomiШтава.
Одлуке Административног одбора су извршие,
Коаачне и обавезне и за уиравпу власт.
AKO (0 одлуком Ад.митк тратпвног одбора по"чипава одлука Претседнвка Народне скуцштине,
Нретсвдннк Народне снутигпие he донетп нову
0
Длуку. у свему саобравну равдовииа одаукв АдMiniiK гратпвиог одбора у року од .^10 дана.
Функције Адмшшстративиог одбора u ilepcoВДлне секције трају и за време распуштања Народне
"^Упштине све до избора нове Скушптине и консти*Уисан>а иовог Адивнистративног одбора и нове
"врсоналне свкције.
Ч.LIH 'i

Службеници Народнв окупштиие су: чииовницн.
'""i'inimiiKn приправниди, ввавичнвци и одужше&и,
Шље хонорарни чпповппци (от^ографн) и дневни-

*ври.

M.ian Г)

Нц олужбевике

Вароднв окушпхинв (чл.

4)

'' марта 1931 годинв, у колнхо, услед спецхдадша
'■'у.кГичшх односа ти\ службешока, imjo одредбаиа
"""|' Правилника друкчије уређвво.
Зв хонорарне отвнографв важ(! само одрсдбо
^1*"1' Правнлника којс o њиие говоре>

Члан 'i
Службеници Народае скупшпшв морају знати
ужбени језик и писати ћиридицом и лахиницом.
СлужбениЦИ НарОДНв СКупттппс, ICM хопорар

стенографа и дпсттчира.
РвДовном школовању

inv Morv биги ва

IM\I!\ II

Подеда службс
'l.ian 7

Цвлокупну службу у Народној скуиштинн врше:
Свкретаријат Народ
жушптинв, ОпШФв одврвн,в1 Стенографски биро, Хлмттстратмшт otOOK,
*чУноводство ii благајна и Бибаиотека ( § 14 Заа
" пословном реду).
'l.ian 8
Цздокј
м службом Народне i кушппшв управ
i
Чрвтседник
Народна скупштине, првко Начел
"in,, [
' Општвг одољења и швфа Ствнографоког бироа,
цЈ 'У му непосрсдни рефер^ти ва свв поолове
СПа
MIJ"
Дају у и.ихову надлежноет. Надвор вад врЛ|
адужбе врши један од секретара
вародних
11(|("''
лаа
ика (§ к; Закона o поодоввом \»;\у)-

fc

'l.la.l 1»

Члан K'

Опште одељење врши све адмпниетратнвне noслове у Народпој скупштини; прпма, разрађује u
експедује скушптинску пошту, води евиденцпју o
владинпм п послаиичким законскпм предлозима и
друтим иредметпма скупштписког рада n стара се
0 и.пхоном штампап.у u достављању надлежннм
одборииа; води евиденцпју o иптањпма n интерпелацијама народних иосланика п o одговорнми
Мппистара; води скупштинску архпву, персоналну
ii огталу статпстику, пзузев особља Степографског
riiij)oa и стара се за одржавање реда и чистоћв у
скуштинскин просторијама.
Општем оделеп.у припада и лични »екрстар

Претседаика

Народне скушптине.

Млаи 11
Начелипк Општег одељои.а руководи радом
оделеља; стара С€ 0 прпбирап.у материјала за
диевни ред Народне скупштине, одређује оообља
за рад у скупшттккпм одборима a води надзор
над H.IIXOBIIM радом, потписује сву служпену npeпигку одвлвВ>а; за коју га овласти Претседник Народне скупштиие n вршп п друге послове које му
Претседншс Народне скушптине (тавп у рад.
Члан 12

Ствнотрафскн биро стара oe, у свшслу SS 129

.'Jl'HMiMi.vjc со одродоа. За.нока o чпиовницпма од

ЧИх

31

и 130 Закона o ипгловном реду у Народној скуп-

niTimii да се стенографске бвдетке o оедницама
Народне скушшине, Закоиодавног одбора, a no
аотребв п других одбора и сакцијаг, иврађују, редигују м штамиају; да Св састављају и штаммају
скупшпшскв аротокоди, a no потребп п отенографско балешке o ммтшама одбора, 11ододбо])а
и гскдија, no одоб|нч1.у Претоедвика Hapo;uii' скупiimine; да се раздају штаипани ваконски предловк,
интерпелација " другн оредивти ва рад Народне
скушптине.
ill<'i|i Стенографскв адиинвстрације иршп са(■Tan.i.aii.c дстпфроиаиих говора у СТвНОГрафоН

лешке, иврађује кратке првгладв рада Скупштинв и
Законодавдрг одбора.
Свм тога Ствнографскн биро врши н све осталв
посдовв којн no OBOjoj орироди ввлаве у круг п.гговог рада, као a аоолове KUJ«' му Претседник Haродна окулштинв доделв у рад.
Стввографска бедашка 'поднооа са ва увиђај
1 Њвтоеднику n оваком говорнику ва з>егов говор,
у CMIU.IV § 130 Закона o пословном реду у Народиој окушптини, a затпм бв, бад одлагања, шаљу
v штампу. Коректуру п равиаију ариликок штам-

iiau.ii пчмтграфских бглсжака п осталих стенограф
ваДИОНИКВ вр
КОрећФОрм. a (Ччсподоиаи.п
отттамиапих бележаха врши екопедиција Ствнографоког бироа.
II;II\

ЧлапЈ.!
Цјсф Ствнографског бироа управља цдлокупHUM одужбом у Бироу. 11>гму гу непосредно иот-

4iiii.(4iii cnii СЛужбвНИЦИ СтвНОГрафОКОГ Пмриа. On

Hinim надвор вад овии пооловима особља Стено-

ГрафсКОГ 6ii])oa.. чмпи ni'prniia.iiir n друго продлоп!

аа ОООб&в Вироа тпчпиуЈс ту одужббну арвПВ*
^вкрвтаријат Народне скупштинв чинв бвкрв
оиу Бироа и etape oe o араввлиом раду и o peflv
,„,'1'
Првтсвдништва
Народ
даушптина
на
l'-'.U 111
У l>iii)oy.
ланици,

т.
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Шеф Стенографског бироа u његов помоћник
дужни су наизменпчно присуствовати овима седипцама Народне скупштине и Законодавног одоора
за све време њиховог трајања; водити надзор над
радом стенографа, старатп се o прикупљању свпх
предлога и осталих поднесака и у опште стално
оптп у иоиосредном додиру са претседавајућпм
ради прпмања наређеља и давања потребнпх оиавештеља.
У отсуству шефа Стенографског бироа заступа
га у свему љегов помоћншч.
Члаи 14
Отсск Рачуиоводства u благајне врши све рачунске, кљпговодствене u благајннчке послове Народнс скупштине; припрема састављање њеног буџета; води сву преписку Рачуноводства и благајке,
требује потребие кредите; прима u издаје новац
и саставља месечне, тромесечпе и годишње рачуне
o прпмљеннм и издатим сумама no кредитима в
депозитпма, саставља платне спискове особља, води
све потребне партијалннке и контролиике, врши
исплату свих принадлежности и подноси све скуппЈтптке рачуне на преглед Адмпнпстративном одбору Народне скупштине у смпслу Закона o пословном реду у Народној скупштшт.
Члан 15
Шеф Отсека Рачуноводства и . благајне води
надзор над радом особља Рачуноводства благајне п чинп иачолнику Општег оделења потребне
предлоге у персоналном погледу за особље свога
отсека. Он je наредбовадац другог степена (чл. 57
Закона o државном рачуноводству).
Члан 16
Гишлиотеком управља библиотекар Народне
(■куиштипе. Ilo iheroBOM иредлогу вршо св за бпбдиотеку иабавке дома1х11Х
u страичх зокона,
иравнпх, иолитичкнх, исторпјскпх, фпианспјских,
социјалниз n скономских дела, ревија-чаоопиоа домиј.их и (трапих, службеиих и дневних листоиа.

Ои вршп интернационалну размену парламентарнш
часопиоа и ствнографоша бедежака и води ао1гребне
каталоге, регистрв и инвентаре.
'l.ian 17

■'ia вршвње службв при (штернационалшш п
лругим конфереапдЈаиа, анкбтама, деЈ1вгацијама и
тано дадо одређује Првтовдник Народне окупшФине
потрвбан број стваографа и других опужбвника.
ГЛЛВА
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Цодеаа ввања и noaovftja
Чдаа is
Зван>а чткиитка у ЦарОДНОЈ ОКуШВТИНИ су ona:
lio отаву 3 § 45 Закона o чиновнициЉа; Ha-

ЧвЈШИВ Општег одоЈИЧ1.а, Шсф (>i'(4ioi'pa(|)fKor бироа,

адшшиотративнв ввшв оаввтнвв, ооиоћвик швфа
Стенографског бпроа, швф А,дминиотративног отовка,
бфвнографоки ревиаор, шеф кабинета Првтсвдника
Народне скупштина^ iii('(() отевографоке адшшистрадијв, адшшиотративн^ оаввтник, корвктор, Гтп.пштакар, иннооћвр, стенограф, админиотративни oe
кретар, адмвнистративни виши (гриотав и административип ii|)iir,TaB.

По ставу 2 § 45 Закона o чиновннцима: шеф
Отсека Рачуноводства u благајне, благајник, no;
моћнп секретар, технпчки коректор, стенографск"
регистратор, књиговођа, домаћии, nucap, помоћнИ
књпговођа и економ.
По ставу 1 § 45 Закона o чиновиицима: главни
архивар, економ, домаћин, архивар, архиваР^ки
чпиовник, окспеднтор и стенографски дактплографЧлан 19
Чнновничка звања распоређују се овако:
I група нема положаја.
П група 1 степен пема положаја.
II група 2 степен иема положаја.
III група 1 степен: Начелник, шеф Стеиографског бироа.
III група 2'степеи: Начелннк, помоћнпк шефа
Стенографског бпроа, администратпвип вишп car
ветник.
IV груиа 1 степеп: Шеф адмвнистративног отсека, noMohnnK шефа Стенографског бироа, стенографски ревизор, адмннистративнн виши саветшч5'
шеф кабинета Претседннка Народне скупштивв,
шеф стенографске администрације, административнИ
саветник, коректор, библиотекар и пижпљер.
IV група 2 степен: шеф Административног отсека, помоћник шефа Стенографског бироа, стонографски ревизор, адмиипстративни саветник, шеф
кабинета, шеф стенографске адмннпстрације, н0'
ректор. стенограф, бпблпотекар п иижињер.
V група: шеф кабмнета Претседиика Народн6
(жупштине, стенографски ровизор, административни
секретар, стенограф, корентор, инжињер, библВО^
текар — свп no ставу 3 § 45 Закопа o чиновнвдима!
шеф рачуноводства u u.iarajne, благајнпк, и Д0'
M.iliim no ставу 2 § 45 Закона o чииовницима.
VI група: Шеф кабнпета Претоедника 11а])0ДНе

скушптине, отввограф, иЈоаинистративни секрвтлр)

бибЛВОТвКВр, пижии.ср — сви no cTiinv 3 § 46 ч11'
иовпичног закоиа; шеф рачуноводства и благајвв)
благајник, технвчкв коректор, вомоћни секрвтар*
стенографскв регис^фатор, еконон и домаћин,
rim по стану 2 § 45 Закоиа 0 чимоииицпма.

VII група; швф кабвнета Претсвдника НароЈР18
окупштине, стевограф) аАминистратввни секрвтарј
инжв&ер, административни вишл пристав
'|U

iid ставу i! § 45 ЗахОНа O чпионипцима; n,iarajIlint'
технички корсктор, поиоћнв оекретар, књиговођ^
(,
(■тсиогјјафскп рорпстратор,
i"i ао ставу 2 s '
Залоиа ii чттнппцима; окпиом, домаКиВ
СВИ ||(

гтапу 2 и 1 § 45 Законе p шновницима; М'1"""
арзшвар, екопвдитор,
no ставу 1 !? 45 Закона
чпиокппцнма.
VIII група: иижиц.с]!, стенограф, админиотр8
Timmi иристав — no стаиу '■> S 45 Заиоиа o чмио"

ншцша; аомоћни секратар, тсхипчки коррктор, н"'1
говођа, отекографски рогистратор, пиоар,
'^" ' ,
отаву 2 § 45 Закопа o чипиштцома: економ ио отавд
1 u 2 § 45 Завова o >ишовницима; архивар, ек0?«
дитор, отовографсхА дахтилограф,
m« ставу
45 3ajtOBa <> тановвдоџша.
i\ група: T('\iiii4i>ii корвктор, стевографоки лл1'
ТИДОГраф, nOMoliim ivii>iiroitol;a, nucap,

2 § 45; An.MiiliMii u вковоМ) -

ПО ^11"1^

no ставу l n 2 § *^ ^l

цоитижог ;iiiKoiia; архипскп чпповввк, ВКСПвДИ" t

u ствнографо^в дактидограф,
Закона o чииовппцима.

im ставу ' S

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

X група: економ, архивски чиновник, експеДитор и стенографски дактплограф, — no ставу 1
§ 45 чпновничког закона.
Шеф u помоћнпк шефа Стенографског бпроа.
Г1
оред осталих услова у Закону o чиновпицпма п
овом Правплнику морају иматп a услово л\ стеВографске ревпзоре.
За стручно особље тражп се она стручна школс
ка спрема, која je предвиђена за подожајне групе
У које су љихова зваша распоређена.
Члан 20
Дактилограф, електротехничар, машинпст, шо4'ер, бравар, ложач, столар, поштар, телефониста
С
У званичпицп, a осталн слу/коеницп — служитељн.
Рви се распоређују као званичннци — служитељп
п
0 Закоиу o чпиовницмма.
ГЛАВА IVr

Принадлежноетв
Члан 21
Мшшвнпцп, чиновнпчкп ариАравници, вВаничВИЦи и служитељи примају прпиадлежнопч! као
адтивни државии службеници грађанског реда, a
ЧИчни додатак на скупоћу за чиновнике, званпчнике
и
^'лужптеље n специјадан додатак за прековремени
РЗД за све службенике одређује им Претседннк НаРод}1о скупштине у сагласности са Адмннистративним
ОДбором,
Друкавни пензионерн којн се приме за сталпе
^Ужбенике Пародпс скупштине губе ранију иеизију.
Служител.и Пародне скупштине 6iihe упифорMl||
iiiin. Униформу арописује Ирстседнпк Народне
''\VMiimiiie са Адмпицстратпвшш одбором. СлужнТ |
'' 'И као и стручно особље: машннист, слектро*Р*Ничар, шофер, бравар, ложач, столар, поштар
" *елефониста добијају годиш&ђ два napa одела
'(,i,_' Kiinr ii дца napa цинела. Сваке чотврте годпис
Добцјају зимски капут.
Члап 22
л фарним чиношшцима и одужбеншџша ари1а
ДН ста.чап мсссчми хопорар који пм се иоплаћујб
Вакога месеца унапред, a чију виошу одређуЈв
Ф^^едтш Народие скупштинв.
Чдан 23
Дневиичарима, који врше службу званичника
' '■■|.v>ivirriM.,i. арипада мвсвчна паушадва награда
1у0
ЈУ нм одрвђује Претседник Народнв окушптинв.
Члаи 24
Clu. иромепс у
^ве
прппад.к^жноотима држс.шшх
Г*У*беника грађанског реда оримеЦићс oe и ва
^УЖпсипкс 11а])(|дт' <'hyiiiirmii(', само са прттанком
, Ретседника Народ
'куптттк1 и Адмипистратпв,0г
одбора.
ГЛАВА V
Цримаше ,v епуаЛу п врвтањв у и,<(ј
Члал 2Г)
•''' пријем >■ службу Народне скушшшнв иорају
Ce
, '"'иупити \г.Kimi импачспм v SS •' " i Закппа o
,1!во
ваицима.
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Решењем Претседника Народне скупштине постављају ce и хонорарнп чиновници п службениди.
Хонорарни стенографи постављају ce на предлог
шефа Степографског бироа.
Члан 26
Мимо зваша и положаја предвиђених овим
Правшшпком u броја места предвпђених буџетом,
ннко не може бити постављеп. Хонорарни чиновипци п службеницп могу ce постављати na терет
кредита за стална систематизована места. Нова
звања п положаји могу ce установптп само пзменом
односпо допуном овог Правилника.
Члан 27
За пријем у стенографску приправну сталну
службу Народне скупштине услов je поред факултетске спреме и положенп пријемнп стенографски
IICIIIIT.

Хонорарни стенографски приправнпцп н степографи могу ce примитп п са потпуном средњом
или овој равном школом, no положеном пријемном
односно стенографском испиту. За пријем у дактилографску службу услов je и положен пријемни
стручнп испит.
Постављању на једно чиновничкр службено место
мора претходнти приправна служба u положенн
државнп стручни испит.
Претседник Народне скупштине прописаће правнла o приправном и стручиом пспиту за стенографску н дактилографску приправну службу као
и o државном стручиом испиту за све чнновнике.
ГЛАВА VI
Оцсњикаи.с
Члан 28
Оцењиваље службеника Иародне скупштпне у
смислу Закона o чпновннцима врши ce и то: за
службенпк'? Стеио! рафског бироа, комисија за оцеn.iiBaibc састављена од шефа Стенографског бпроа,
као аретседнвка и двојице no рангу »ајстаријнх
стенографсквх ревизора, које одређује Претседпик
Hapo'inc скушптине, a за све остале олужбеншсе
KOMiicnja за оцену у коју улазе: као Иретседиик
иачолшш Општсг одељеља, шеф Адмшпктративиор
отсека, шеф отсока Рачуноводства п благајие и још
двојица од старијих скупштинских чпновнпка, којс
одређује Претсединк Пародае скупштине.
Иретседипк Народне окупштине одређује за сваку
комисију деловођу и no два члана замснпка.
Члан 29
Претссдник Народие скупштиие вршп у првом
и послсдп.ем степену оцеи.иваи.е члаиова комисије
за 04eii.iiBaii>e, у колико они подлежу оцењивап.у,
a у другом и послсди.ем стспепу одлучује no жалбама na одопе комисије.
Члап 30
Хбнорарни степографи и дневппчари ne оцеn>yjy ce no проппсима којп важе за остале службеппке Народне окуШШЧШв. 11>чх oneibyje Претседпик
llajiojuic скутлтино no предлогу падлежног пачелum<i\, односно шефова.
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ГЛАВА V 11

ГЛАВА IX

Општо одредбе

ДиеципдиЕева прошк-и

Члан 31
Службеннк Н^.родне скупштиие, отупајући на
дужност, полаже пред непосредним старешином
заклетву, предвпђену у § 68 Закона o чииовницима,
ако je већ раније није положпо. Форму заклстве
прописује претседиик Народне скупштчне.

Члан 37
Над олужбеницима Иародпе скупштине нрш11
целокупну дшциплинску власт Иретседништво Народне скуиштипе, по прописима Закона o чиновпицпма у првом u последњем степену.
Колегпју^м сачишава Иретседништво Народне
гнупштпне. Деловођу, који мора битп дип.тмпрани правипк, одређује Претседнпк при сваком
појединачном случају између чиновника Народпе
скупштине.
Члан 38
Kao днсцпплпнскп тужилац, у смислу одредбе
§ 203 Закона o чпиовнпдима фунгнра no својој
зваппчпој дужпостп претпоставл.енп старешппа онтуженог службеника, a вамевик му je помрћник,
илп после старешпне no рапгу пајстарпјп чпповпикAKO je оптужеио впше службеника пз разппх одеа>ен>а или отсека no пстом дисциплинском преступуфункцију дисципавнског тужиоца врши најстаријВ
no рангу старешппа једпог од заиптересованпх
одељеп^, односно отсека, a за.менпк му je старешпн^
једног од тпх одељеља односпо отсека, који je :iil
ii>iiiM пајстарпјп no рапгу. Ако je оптужеап један ОД
од сампх старешпна одељииа одпосно отсека, фуш«'
цпју дпсцпплинског тужиоца вршп најстарији no
равгу старешпна другог одељеља, одпоспо отсела,
пли, ако таквог не бп бпло, onaj чиновник, коме
Претседнпк Иародш' ту тппс ту фупкцпју нарО'
чпто пове])11.
'l.ian 39
Ha хопорарпс чпповникВ, као n дневничаре "I"1'
мењују ce дисципливскн орописи Главе X Закоиа
o чиновввцииа o тим дв дисцићлввске кавне iiapii'"1
Претседвив Народве окушптине у првом и послвД'
п.ем стопопу.

Члан 32
Радно канцеларијско време одређује Претссдаик
Народне скупштџне.
Члан 33
У омнслу § 86 Закона o чшговипцима, Иретседннк Народне скупштине одлучнваће, по претходном
саслушању начелшша, односно шефова, с обзиром
на рад п седнице Народне скупштппе, када Jie који
службеник употребитп одмор.
Претседник Народне скупштине одобрава свима
службеницима отсуство no приватном послу, према
одредби § 87 Закона o чииовницима.
Осуство до 5 дпна закључно могу одобритп
службеницпма њихове старешпне, али то може
битп без претходног одобрења Претседника Народне скупштиие иајвише два пута годишље.
Одредба Закона o чиновницима n овог Ilpaвилника o отсуству и боловању важе u за све хонорарпе стенографе као и за дневиичаро, o тпм да
могу отсуствоиати пајвише 15 дана у годтт.
Члан 34
За све служГкчткс Иародпо окушптине водиће
ce службенички лист у једном оримерку в прома
одредбама §§ 'M и 92 Закова o чиновницима..
Службенпчки листовв и досијеи докумепата свих
службеиика чувају Св у СфХИВИ.
ГЛЛВЛ \ III

ВевваЈе
Члап 35
Служпсиици Народнб овупштине имају ораво
na искзпју iijicMa одр^дбама '»акопа o чиновницима.
Мосло иапуп.спих 30 годпма ОКушитинске n.in
оенатоке олужбе^ отвноГграфв вмају правв на пуну
пспапју. Onu добпјају ва арвих I" годвна олужбе
50% и за сваку даљу годииу jom ПО 2,25% тако
да после наврпмчтх 30 година олужбе добијају 95%
nt'jiaiijcKor (кпова.
У основ за одређиван>в кодичине личне пензије
улаас пјјццадлс/кногти прсдпи^сис ЗакОНОМ <• чпиовиицима и omiM ПраВИЛНИКОМ (ч.1. 21, ссм ОПбЦВјалпог додатка ;ta, мјкчјоијхмк^ии рад), КОЈв јв ОЛуЖбвВИВ имао у магу iirii:mi>Hllr;iii.a.
Одлуку o мсиапоптаи.у ДОНООИ ФвнаНОИЈОКИ
одбор im цредлог Претоедвика Народвв охупштвне.
Члан 36
•lii'iiir u аородивве ЦвНВИЈв СЛужбоипка Пародпс
скупштнне иоплаћујв Благајна Народн^ окудштчвв.

M.ian 40
Право удаљења од дужности прииада ПретсеД'
iinivv пародве скупштвнв, оходно Закону o MUHI"5'
мпцима. lipoTiiii такве његове одлуке аривремевог
удал.см.а вема ивста жалби.
ГЛАВА Х
Предавна ваређења
Члан ii
liiimmi сдужбвввци Народве скупштиве, у слу*
чају ооноввог ирпмаи.,! у олужбу Народне скув*
iiiTinir, иостанл.а.ју ce у опу положајау групу, н0Ул
no Закону o чипоиппипми идговара п.ихоиој 1';'
nnjoj категоријв и групн, бва обвира на п.п^"1"'
ШКОЛОКВ КВалифпкадпјо. За да.М' н.пхово иаи]""
дован>е важе одредба § 257 Закона o чиновницима'
Ово ce не одвоси на оне службевике, који су п"1'"'
простапка сЈ^ужГк' у Иародпој скупштини rr^:tU
iicliV iiD.invi.-ajiiv rpvnv у држаВВОЈ ОДужби.
За олужбенихе Народив оку гине важи raKO?1
одредба § 254 Закоца <• чмикттцпма.
Прввођев>а саужбвнвка
рном сгану (И,оГ0
чдана iiBBpiiinhe <•(> na OCIIOBII иввршвог решвн»а o
и.пхоном ралирстаиап.у n.in ИВВршВОГ priiirii-1
и.пховпм пспапјама. Оснажава ce решење Мивистр
финаноија Д.Р.Бр.52401 од 27 марта 1929 годинв-

СТЕПОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
Члан 42
Чпновнпци који долазе за стенографске п друге
Чиновшше из веће групе, но што je за овде предвиђено, задржавају ту своју групу.
Члан 43
Садањи чино&ницв Народне скупштине, који
"мају најмање 10 година стварно проведених у
скупштписној или другој државној или самоуправВој служби n на дан обнародоваља овога Правилиика затекли се у зваЈБима предвиђеним у смислу
§ 45 тач. 3 Закона o чиповнпдима и члана 18 став
1 овога Правнлника, преводе се у шесту положајну
'"руиу; стенографи са 14 годпна у пету, са 10 годпна
У шесту, са 7 година у седму, оа 5 година у осму.
Њпма, као и осталпм затеченим службеницима npiiзнаје се служба у Привременом Народном претс
тав1тштву, Уставотворној скупштнни п Народној
•куиштппп Краљевине Срба, Хрвата и Словеиаца,
^ iicTo тако и све време које су провели у службп
Народне скушптине Краљевпие Србије п Краљевине
Ul>ne Горе, Сабора бив. Краљ. Хрватске те ПокраЈчигкпх сабора на територији бив, Аустро-Угарске
ЈКШархије, која je арипала Краљевини Југославијп,
Wo n самоуправна служба за напредоваи.е u ва
рвнвију.
За њихово даље напредоваљо важе одредбо §§
l6 ii 257 Закона o чиновницима.
Члаи '{'i

Службеницима Народн(з скупштине, којн су no-

Tau,i,(4iii у смислу § 133 Закона o иословпом реду
У Народној скупштини у времоиу од 7 децсмбра
1931 годпие na до обиародовап.а овог Правплппка,
"l'niHiijr će та служба као сфсктивка за напреДО
&ан>е и за пензију.
0

Члаи 45
Бивши чипоштди раније Пародне скушпгине,
^оји iv сс nii.io i;a() псниииисри, nn.Ki да су због

^вдовољног '"'рчји година одужбђ ва аенвију отпуMiTiiiii у

[920 i'(i,umii, na даи оииарпдовап.а овог

Мравилника, аатекли у гкушптинокој служби, до""j^i.v, ако од прбстанка раније олужбе у Народној
' l;.vmiiTiiiiii до поновног ступан>а у службу Народне
'''vvmiiTimi' нису добили вишу груну у државној
^ужби иаредну вишу груду иши степен, однооно,
' ll;<' им ввање није радјррвђвно у наредној вшпој
r
PyiHi сходно члану 1" овог Правилника, периодолу
""ииптцу. Принадлвжнооти орн овом члапу твку
"Д I наредног месеца.
Садашњи благајник Пародпо (•купттиш' пЈ.пма"' и иадаље принадлежрости које je оримао до дава
^авионисаша.
За бившв олужбеиакв бивше Народнв скуп'"''ит- који оу ое, ва дан обнародчвања овог Пра^члннка luiTolum у (•лужби Народве окушптинв (§
l::;
Закона
словном рвду у Народној окуп'."■'■'iiui) u,, важи тачка 7 § 3 Закона o члновницима.
""ч, uuo и остали скзгпштиноки службеници, вате'"mi na ш
бнародован.а овог Правидника уолужби
""li'M
Јкупштине, имају право ва пвнвију, која
."' HM се регулисати арема оринадлвж^остимв које
".у^У inia.in ма даи ПвНВИОНИОВЊа,

Члав 46
8а хонора]
отвнографе Народне окупштинв
"'' важ
раничвња у поглвду љиховш иривад-
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лежности као пс-нзионера. (Члан 57 Финансијскогзакона за 1932/33 годину н члан 25 Уребде o додацпма на скупоћу државних пензионера од 14
марта 1932 године), a за остале службенике важи
одредба § 133 Закона o пословном реду у Народној
скупштинп до превођења no овом Правилнику.
Члан 47
Званпчнпци — дактилографп, којн су се затекли
у служби Народне скупштине на дап 7 децембра
1931 године, a немају потребну школску спрему
могу добитн звање предвиђено у тачци 1 § 45 Занопа o чпновнпцпма, ако имају најмање 7 година
државпе службе n нарочито су се истаклп у раду.
Члан 48
Превођеље скупштпнскпх службенпка на овај
Иравплшш извршиће Претседник Иародне скупштине најдаље за два месеца од дана обнародоваља
истог, a принадлежностп no њему теку од 1 априла
1932.
Члан 49
Овлашћује се Претседпик Народпе скупштпне
да сходно § 127 Закона o пословном реду у Народпој скупштпни, a у сагласности са Лдминистратпвиим одбором, допесе као додатак овом Праип.шику одељак којн ће носпти назив „Глава AI
— Оделеп.е скупштвнске безбедпостн". Одредбе које
ho со na овај пачип допетп пмаће силу Правплнпка.
Члап 50
Овај Правилипк ступа на снагу кад се обнародује у „Службеппм новипама", a изменпти, доiivnirni n укппутп може се само на исти начпп na
noju je u донет. За љегово пзвршеље падлежап je
Иретседпик Иародпе скупштппе, који he сва упутства n објашњеља за љегову правшшу прпмену
ивдаватв у сагласностп са Адмппистративнпм од-

бором Народне скупштине.

Овлашћује се Претседппк Народпе скупштипо
да ову Рслолудију аотпише и обиародује у „СлужбђНИМ понииама".

14 априла lf32
Београд

Претседник Иародне скупштине
;I,|>. Коста Кумануди

Секретар
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Административног одбора
ВасидиЈе Трбић, о. р,

Иввеотилац
Jl,l». СтЈсјааЈв ИампК. (. p.
'l.iaiKnm: Др. Hitan . loiHiapeitiili. 0. p., Милонаи
ЛаааревиК. с. р., Др. t.vp« ЛсуптК, с j)., Др. С.
Радовнћ, 0. ))., проф. ,1. Ai.Tyi:oiiiili, г. ])., I.MI|II)O
Ћлрић, с. p., He« Вогдановић, о. 1»., ЕиивдЈав
Грбић, г. |)., Драг. М. llltMMiili. o. ]>., TpniiKo ИпиKoitiili, (. p., i.opa \pii(Tiiii. c. p., A. Акеевтијевић,
c. p., Мил. Ал. Jfimili, c. p., Мил. Ђ. Исакшшћ.
c.p., Душ.М.ЖпвојпноннК. c. p., Ант. Церор, c. p.,
Мнхаило B. KpcTiili. o. p., Др. Свртислан Мнхамлоitiili. c. p., Ii|i:iiii,ii AlipaMOimli. i . p.

ж

XLin РИДОВИИ CACTAIIAK — Г. АПРИЛА 19^2.

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Овај Правилник предложен je Народпој скупштини као резолуција и према томо гласаћемо o њему као o једној
целини устајањем н седењем. Стављам на гласаше
Правплнпк o органпзацији службе у Народној
скупштини п скупштинском особљу. Господа народии посланици који су за седеће, a који су против
устаће. (Свп седе).
llodiTO нико нпје устао, објављујр.м, да je овај

Правшшпк једногласно примљен. Овај he се llpaвилник, као скупштинока резолуццја, штампати У
„Службенимновииама." Тимеjeданашњп дневниред
исцрпљен п ако Народна скупштпна прпстајо. ja
hy овај састанак закључити. (Прпма се).
Kao дневни ред за идућу седницу предлажом |
Утврђивање дневног реда, — a ту седницу оазваћу
ппсменпм путем. Данашљу оедницу закључујрм(Седнпца je закључена у 13 чаоова).

