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Др- КОСТА  КУМАНУДИ 

OEKPKTAF 

Д-р ДРАГОЉУБ ЗЕВРЕМОВИЋ 

ИРИСУТНИ СУ Г.Г. МИНИСТРИ:   МИНИСТАР ТРГОВИНЕ II   ИНДУСТРИЈЕ,  НИНИСТЛР ШУМА 
1!  РУДНИКА II МИНИСТЛР  ПРАВДЕ, 

Почетак у 16,30 часова 

САДРЖАЈ: 
1. Читање ваписцика; 
2. CnoinuTcibe да су Ешродни посланици г. г. Јосип 

Стажиђ, Стеван Шифтар^ д-р Владииир Маланчец п Драгу- т"ч В. Иерко иодцслп остаикг ка положај аретседвика 
•ЛшЈтинр; 

•i.'CaoiiiiiTiMi.i' да je кародни послацин Милан 'Петковић 
чодцео оставку na аоложај члана контролког одбора Државце 
^ипотекарце банквЈ 

4. (laDimiTcii.r да су ce одбор ва проучавањо ваконског 
предлога o одлагању вввршеља и опроштају ковчаких казнн 
" оштете fio шуискии кривицаиај одбор ва ароучавањв đa'- 
КОцсиих предлога o средњим трговачиим п аапатскнм iinto- 
лама и одбор аа проучааак.сааисиаамг предлога o сцабдевању 
•'иро.машцпх асмл.орадкика дрпима м иалопрОДВЈи ца товаре 
коцституксали; 

5. (laoiiiirrcihc o молбамацародцпх мослацмиа аа отс.устно. 

дпквпи РЕД: 
I. llafiop одбора аа проучаиањс вакОНСКОГ иргдлога n 

Ириирсдиом  IU!|iy. 
Гоиориици: Мииистар трговине и индустрије г. д-р 

Алберт Крамер. 

flptiTicediiiiK Др. Кбста ЕСумануди: Отварам 
'V родопип састанак IIa])o;(iie Скупштине. Изполито 
('а.слушати ваписник иретходног оастанка. 

Секре&ар Др. Драгољуб Јевремоввћ прочита: 
записник III редоВног систанка. 

Претседник Др. Коста Куипнуди: Има ли ко 
0Д господе народних посланика какву приметбу на 
8iiiiiicmiK ? (Нвма). Иома никакве прпметбе; огла- 
^УЈем, да je ваписник примљбн. 

Прслазпмо на саопштења. Изволнте чутп остав- 
кс г.г, послапика na положаје претседиика општииа. 

Секретар Др. Драгољуб Ловрсмоппћ чита; На- 
роднипославици г.г, Јрсип СтажиИ, Стјепан Шпфтар,' 
Др. Владпмпр Маланчец и Драгутин В. Иорко из- 
нсштаиају Наррдну скупштину да су иодпсли остав- 
ке }ia положајс претседника олштина и да вадржавају 
своје мавдате. 

Претседцик Др. Коста Кумануди: Молим На- 
родну скупштину да овс извештаје прим^ кзиап.у. 
Изволптс чути нзвоштаје o оставкама послаинка no 
§ 12 Пословиика. 

■СекретаЈ) J\i}. Драгољуб Јевремовић прочита: Г. 
Мплан IleTKOBiih, нарОДНИ посланик, извештав Народ 
ity скупштлпу, да јо поднво оставку na положај члана 
Контролног одбора Државно хииотокарие   банкс и 
да вадржава посланички   мапдат. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ово ce упу- 
hyje Вврификационом одбору. 

Изволптс чути иввепггај o конотитуисању од- 
бора. 

Секретар Д|>. Драгољуб Јевреиовић ирочита: Од-. 
бо]) за проучаваи.е ваконСког 11])едлога o одлаган.у im 
вршев>аи опроштају нбвчаних вавни иоштстаио тум- 
cKiiM кривицама пзвештава, да со конститудоао. 'i 
ов, мсс.,и изабрао за прстседшша г. Игљата Сте- 
(|)anoBiilia, за џотпретседвика др. Богдана Видовића 
u за секретара г. Милоја CoKiiha. 

Одбо]) за ироучаваи.е ваконских 111)сдло1,а o сјјод- 
њим трговачким u заиатскпм школама пзвештава 
да ce конституисао 4 ов. мес. н изабрао за претседнв- 
ка г. Милана Ћуковића, за потпротседппка г; Па- 
вла Матпцу и за {скретара др. Мплана Cinjiiha. 



IV РЕДОВНИ САСТАНАК — 4. ФББРУАРА 1932. 

Одбор за ироучаиап.о закрноког првдлога o 
снабдевању оиромашних вемљорадника дрвпма и 
малопродаји на товаре иввештаба, ла со конотитуи- 
сао 4. ов. мсс. и изабрао за прстсодинка r. Итшолу 
Сонолонића, ва потпретседника г. Фрању Падорника 
ii за секретара г. Мустафу Мупалића. 

Прегпседник Др. Коста ГСумаиуди: Молим Ha- 
родиу (купштпиу да пршш к внању ово конституи- 
саи>о Одбора. (Прима со). 

Изволлте чути молбо за отсуства господо посла- 
ника. 

Свкретар Др. Драгољуб Јевремовић прочита: 
Г. Мнлаи Дрбровољац, народни посланик моли за 
осам дапа отсуства због болссти. 

Претссднпк Др. Костл Кумапудн: Одобрава ли 
Народна скупштина тражено отсуство ? (Одобрава). 
Објавл>ујолг, да јо одобрено. 

Сад ирелазпмо на диевпи ред: Пзбор Одбора за 
проучаваљо законског продлога o Прнвредном већу. 
Има реч г. Министар трговинс и нидустрпје. 

Мшшстар трговине u индустрије др. Алберт 
Kpauep: Господо народни лосданици, у име Кра- 
љевске Владо тражим хитност за расправу закон- 
сиих предлога, за којо су нзабраип ови одбори. 

Господо иародни послашгци, у чл. 2^1 Устава 
стоји одредба да сс, као саветодавно толо у питањима 
привредним ii социјалним, установљава Привредно 
BCIIC, којо lic иа тражење Краљввскв владо или Иа- 
родиог]11])етстав1П1ттва давати своје стручпо мпшље- 
ље. Привредно веће сачињавају ирсставници прн- 
вредних рсдова и саручњаЕ(и у прнвродннм и соцп- 
јалшш пнтаљима. 

У Ирсстоиој Исссди, коју je Њсгово Вслнчан- 
ство Краљ прочитао прсд нама o свечапом отваран>у 
Народног Претставништва, Његово je Величапство 
означило да шатра увођење у живот Ириврсдиог 
neha, као један од првих вадатака нашег рада. Л ви, 
господо пародип посланиц«, у Адреси упуквној 
IberoHOM Величаиству као одговор, примидв <'то 
и поздравили осниваи.с Привредног Bolia, и ввра- 
зпли, да очокујоте, да lie то што прс u да будо. 

Господо, ми стојимо, Народно Иретставииштш), 
Иародна скупштина стојп пред озбиљшш привред- 
ниМ радом. Треба да □риступвмо доношек>у закона, 
иоје he зпачптп миого за оанацпју нашег привродпог 
/кивота, за поболлиаи.о односа у којима ншвимо 
данас, особито наш сељак, наш ванатлија, трговац, 
иидустријалац и паш радиик. Ja мислпм, да ие треба 
пред вама да правдам хвтноот доношења закопа 
o устаиопљсил' Привредног већа, које т})еба да будс 
састављеио ив пајуглодиијих и иајјачих претстав- 
пика нашег привредног ишвота у држави, и које 
пстовремеио треба да претставља пред нама идеју 
народног солидаритста, народне солидарноети у 
знаку у којем треба да решавамо приврвдла пптаи.а- 
Због тога, господо народпи посланици, ja вас мо- 
лнм да прпмпте, да се расправа o овом закоиу из- 
врши као хитна. (Гласови: Прпма се   и пл>ескач>е.) 

Претссднпк Др. Коста Кудптудп: Прима ли 
Иародна скупштииа захтев Господипа Мшшстра 
трговине и нндустријо ? (ll])iiMa). Оглашујем да he 
со овај предлог огласнтп за хитап. 

Ивволите сада чути предлог o саставу Одбора 
за проучаваи.е ваконског предлога o Привредном 
већу. Лодиета јо само једиа кандидатока лпста, 
потпвсана од довољног броја посланика. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремоваћ прочита 
каидидатску листу, која гласп: 

ПРИВРЕДНО ВЕЂЕ 

1. Д|). Велизар ЈанковиК 
2. Др. Вудисав'Гргур Анђелцновић 
3. Михаило Живанчевић 
4. Д]). Мирко Ивандекић 
5. Др.  Младеи Лисавац 
(>. Пранко Лврамоип!) 
7. Др. Милослав Стојадиновић 
8. Миливој Ilopnli 
!'. Душан Антонијевић 

10. Димитрије noiuiijioBiili 
11. 'IpmiHo  HiiiiKOBiiii 
12. Радослав  Нрушпја 
13. Добросав Јовичи!) 
14. Урош Недељкови!! 
15. Мплорад MapKOBiili 
16. Риста Ђокин 
17. Мирко Урошевпћ 
18: Михајло Крстић 
19. Стаико Тркуља 
20. Др. Бопш Вукићевић 
21. Мплаи Грубановиђ 
22. Jbcini JienKO 
23. Др. Добрипоје Гер.  Поповић 
24. Владимпр Шиљеговић 
25. Др. Људевит Ауе]) 
26. BiiHTOj)  Погачпик 
27. Др. Ђуро Шурмпи 
28. Нпкола Хрпбар 
29. Владо СпахиК 
30. Ловро Приицип 
31. Албип Коман 

ПрегнсгдникЦу). Коста Куиаиуди: Иошто пмасамо 
јодиа кандидатска листа, гласа се акламацнјом. 
Прима ли Народна скупштина предложену канди- 
датску листу ? (Прима). Оглашујем да je кандидатска 
лпста прммљспа. lio Пословнину, пошто je огла- 
шена хитиост ва овај закопски прсдлог, потребио 
je одредпти рок за који mta Одбор да заврши onoj 
посао. Ja продлажсм да пзабранп Одбор заврши 
свој посао н подпесе швештај до иопедеоника 8 
ов. мео. no подне. Прима лп Народна окупштина 
ово. (Прима). Оглашујем да je предлог прпмљен. 

Са приотанком Народне скупштппе ja Ну овај 
састанак вакључити. lio Пословнику, пошто смо 
одредили рок у коме изабраии Одбори, даиао пре под- 
ne и сада, за проучаван.е закоиоких продлога, који 
оу оглашеии као хитни, имају да заврше свој посао 
и поднесу иввештај до 8 ов. мес, — то тп нзветтаји 
т])еба да буду стављенв na днонии род ради саопште 
iba Народпој скупштини у року од 24 часа. Према 
томе ja предлажем да дневни ред за седнпцу Народне 
скупштино која ће ое одржатп 9 ов. мес. у 10 часова 
про подне буде: Саопштеље пзпештаја три скупштин- 
ска одбора, којп решавају o законским предлозима ог- 
лашепим као хитпим, Мицистра шума п руднниа н Ми- 
пистра трговшгс u иидуотрпје: To би бпла прва тачка. 

Друга тачка дневпога реда бнла би извсштај 
Верификационог одбора o оставцп иародног поола- 
ника г. Драг. Леовца. Прпмали Народиа скупштпиа 
onaj предложени дневни ред ?• (llpmia). Пошто je 
Народна Скуиишгаа прпмтша овај дневип ред, ja 
овај састанак вакључујвм, a цдући заказуједг као 
што сам малочао папомепуо за 9 фебруар у 10 часова 
иро подпе. 

Седница je закључсна у 16.50 чаоова.- 


