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t. Читање ваписнпка ca прошлог састацка; 
2. Саопштење да се je ОдПпр ;к1 проучавање ааконског 

предлога o Привреднои већу ковституисао; 
8. Саопштење да je Главца коцтрола ставила виву са 

рввервои ка кредит Мивистра фивавсија у суми од динара 
1.223.009 ради исплате принадлежцости државних рударских 
предувећа. 

4, Саопштење да je цародни аосланик Иилорад U. Map- 
l'oiiiii, поднео оставку ва положај претседкика рпштине и да 
ie цародци пославик г, Д-р Мплаи Метикош дао оставку ,I;i ч.чацстио управвог одбора Државне хипотвкарде   бавке; 

5, Саопштење молби вародних  посланика :!а отсуства; 
•'). Саошптење иолби и жалби иа цародаЈ 
7. Саотптење равних аката. 
к, Саошпте&е пзвештаја Верификационог одбора да je 

оставком г, Милана Симоковића остало једно иесто правно 
У одбору; 

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Саошптење иввештаЈа одбора ва проучавање ваконског 

оредлога o снабдепаљу сиромашцпх аемљорадцика дрвима 11 мааопродаји да товаре, одбора за ваконски ирсдлог o од- 
лагаи.у извршења и опроштају вовчанвх кавни и оштете 
чо шумским кривидама и одбора na ваковски вредлог o Прп- врвдном иећу; 

2. Иввештај Верификадиовог Одбора o доласку ^а народ- 
ног вославива г. шшава Бувовића ка иесто г, Драгише Ва- 
СИиа иоји јр нодиео оставку. 

Претседник Др. Коста Кумануди: ОтвараМ У 
Рвдовни оастапак Мародие скупштине. Изполпте 
саслушати  ваписник   прошлог  састанка. 

Секрс.тар Др. Дрвгољуб ЈеврвМОВић прочита ва- 
Чисник iV редовног састанка. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Има ли ко од 
господв народиих поолавика какву примвтбу на 
ваписник? (Пема Гдасови: МодиМо провивку, г. 
пЈјОтседниче, да би со видоло да лп пма допољан 
број послашша ради ])сшаваи.и o пријвму ваписвика). 
Je ли вољна Народна окупштина да нарсдим про- 
вивку ? (Гласови: Јесто) Молим г. секретара да из- 
врши провивку. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремов{& 11])оз1ша 
Ј1иЈ|()Д11о послапико. 

Претседник Др. Коста Кумапудп: Ивволите 
чутн резултат провивкв. Приоутнр je 189 пародппх 
пооланика. Ио чл. 71 Устава, кад Народпа скуп- 
штпна има да решава, пот])обио je да буде ирнсутпа 
једна трећина народних пооланика. Према том,е 
кворум je утврђен и Народна скупштина можс ])е- 
шавати. Иастављамо рад. Оглашујем да je ваписник 
пјт.мл.еи, потто иема пЈшмедапа иа и.1. Изволите са- 
слушати еаоиштои.а. (Једап послашш: Господнпе 
иретседпиче, ja бнх хтео да говорим прс дпевног 
реда). lio Пословнику upe дневног рода можете да 
ставите само писмепо иптаи.е и у том случају одго- 
вор ћете добитп на једној од идуЈшх седница, али реч 
вам ио могу датџ. 

Секрстар Др. Драгољуб Јевремрвић саопштава: 
Одбор за п])оучавап.е ваконског првдлога o При- 
вродном већу извештава да се коиститупсао 5 фе- 
бруара 1932 год. и изабрао за првтсвдника г. др. Вели- 
вара JaiiKOBnlia, за п.претседника г. др. Будислава 
Гргура Анђелиновића и за секретара г. Бранка 
Азрамовића. 

п 



S J V     РЕДОВПИ СЛСТЛПЛК — ^ ФЕБРУАРА 1932. 

Претседник Др. Коста КуМавуди: Г^рима ли 
Скупштина на 8нан>е конституисаше овогаОдбора? 
(Пјтмн).  Иаволите чути даље. 

Crh-pi тир ]\\i. Драгољуб Јеврембвнђ саопштава: 
Глађна нон^рола иввештава Народну скупшишу 
да je ставила ипзу сарезервом на кредит г. Мишк тра 
финансија no решењу Министарског саввта бр. 
4.222/1] од 15 јануара L932 године у суми од дпнара 
1,223.009 ради нсплате принадлежности ^иновни- 
цима државшп рударских предувећа no партији 52 
поз. I буџета Мпнистарства шума и рудника ;iii 
IŠ31-32   годину. 

Прегпседник Др. Коста ЕСумаиуди: Овај be се 
извештај Главне контроле упутити Финансијском 
одбору.   Иаволите чути даљо. 

Секретар Др. Дрвгољ} б Јевремовић саопштава 
да г. Милорад II. Мајжоии!., uuj^vuni iiociiiuiiK, 
кзвештаиа 11а})одиу скупштину да je поднео оставку 
na поло/кај иЈкзтгодипка општине и да задржава 
послешички мандат. 

Прегпседник Др. Коста Куиаиуди: Прима ли 
СкуПштина na внаЈве ову ивјаву? (Прима). Иаво- 
лите чут даље. 

Секрешар Др. Др»гољуб Јевремовић саопштава 
да i'. Др; Mii.ian Метпкош, народш) посланик, иаво- 
штава Народну скупштину да je подвео оставку na 
положај 'i.iana Управног одбора Државне хипотв- 
нарне GaiiKc. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ова ће се 
оставка упутити Вернфикационом одбору. Изволите 
чути траже&е отсуства од (■т])апо ј-осиодо uaj)();iim\' 
посланика. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремоввћ п] очита: Г. 
Мвлан В. IloiKiitnli, народни посланик, моли аа 
четпри дапа отсуства.абог хитних домаћвх послова; 
г. Бранко Дрл.ача. пародни посланик, &(оли ва ot- 
суство од (i—20 фебруара ради [tpcne славе; г. 
Антон Церер, народнв посланик, молп за 3 дана 
отсуства ради присуствовања судско расправи; 
г.  Ијспослан Ciimi'mli.  народип   посланик, моли за 
4 нвдеље боловања; г, Петар Марковић, пародни 
iKir.iaimic, моли за 15 дана отсуства због бодестп 
у породпци; i'. ikvi.Ko Ис.иковић, пародив послашш, 
j,Xomi за 6 дана отсустпа због фамилпјарппх раллога; 
г. Душан AnToiinjcmili, пародни иослатп;. молп ла 
5 дана отсуства ради  хитних  прпвдтних   послова. 

///ii iT/r,()iiin,'f[\). Коота Кумапуди: Одобрава ли 
Народна окупштина тражена отсуства? (Одобрава). 
Објављујем да су ова отсуства одобрена. Иавголите 
чути молбе и жалбе. 

Се.кретар Др. Драгољуб Јеврембввћ: Општина 
потконачка .моли за измену пзвесних одредаба у 
Закону o гиумама од lft2!) год.; Воривоје Јосимовић, 
уигпм, пл Београда, иолв за признаЈће година про- 
всдених у рату: Павао Хаутман моли да иу се ор 
]10ди iH'iiiiiija; (л!ото:Ја|) l'aiiiiTOBjA, начеЛник Mium- 
старства шума и руда у пенвији, моли признање го- 
дииа ii]M)H(','(4ni\ у државном предузећу Добрл>ин 
Дрвар; - РадовЈЕШ М. Рељић ив Ортружнице моли 
да се противу општинсквх часника остружничке до- 
nei'o pomoji.c: Милорад Стојковић. пензионер MO.IH 
за njmaiiaii.i' пационалвог рада; Радисав Павловић, 
разносач телвграма, моли за пензију; Милбш Гли- 
горовић моли да се цостави за државног часо1зни- 
чара na жељезници; Софија Вуксан удовд na Загреба, 
моли за сталну новчану помоћ; Благоје Вукадино- 
mili молн да  се ослободп   плаћања држави  2.000 

дипара',  A'ir.uini   Пуиииг1! u огталп   MO.IC ;а   им    се 
исплати за попаљене домове; Софија   Чирјаковић 
удова иа Вараћина моли да joj се одрс;!,!! доживотна 
iidMdli ii.in инвалида; Насто Секулић моли да м\ се 
призпа националан рад; .Tono I lomil, молп да му се 
одреди пензија; А.им,! ;iii;i])a Omaimu MO.III аа npn- 
знање годнна службе; /I,|i. Павле   \.врамовић моли 
да му со призпају године службе;  Иво М. Петрот 
моли да му се признају  грдине сдужбе;  МихајЛо 
Бремија моли да се  поништп решевае o његовом 
пензионисадћу; Миладин  Нешкрвић моли да му се 
призва друга категорвја; Мартав Јзгрићев молв за 
исправку решења o пензионисању; Александар Са- 
рала моли признањо годвна службе; Савка  Илић 
моли ;ta помоК; Фрањо Мећојевски молм да му се 
урачувају године службе ва иевзвју; Бранислав Д. 
MaiiK-oiMili Mn.iii да му се урачунају годВнеслужбвЈ 
Коста  Крнајсви молв да му со призва приватна 
служба; Радосав Благојевић моли за заштиту; Илвја 
Бјеланав  моли за  тч.-оршпКанап.о  држашп; шуме; 
Љубица  Рајићева Молп  призвање годвва службе; 
Вукапшн l>.\'jinimli мп,m да му се всплатвреквири- 
parni волови;   Јован   Мпхајловиђ   молп  ва   помоћ; 
станрввици села Кремна моле да ши се остави д| - 
жавво земљиште;  Милан   Kapanannli  иоли ослобо- 
ђвњв o.i, порезе; Лука Цмијић моли за помоћ; Јоцо 
Ђурић MO.III за прпзнање година службе   Миловап 
Рафајловић моди за прмиловање; Анђа I'. Пвјовић 
luni  ва   пензију;   Ортспоија   Mir.iioiiiounli   viaiiu сс 

1 због конфисковања вовва; Делимвр Лазаревић мо. и 
■призиап.о година службе; Златко БитавовиЉ Цоли   a 
помоћ; Пиотислап II.  Iliuai.inli моли ii})ii3BaB>e ра,т- 
них година; Станиша Грујица лголп да буде увапре- 
licii: Милутин PaflOBaiioiiiiii /ка.ш сс иа рад Отитиис 
љубијске; Стево Езијелић моли за пиплату разлике 
у плати; Стевр Бијелић моли нсплату са замевом 
круаских новчавица; Синиша Рашковвћ молв при- 
знање  година слуЈноа за псиаију; Mapnja Лриолд 
моли за повишење пензпје; Др. Светозар Томић моли 
мриапап.!1 годива службе; Екатерипа Кристана Ђв- 
hiili .MO.III да joj ео одреди певзија; Душав Илин n 
д] уг молс да мм се опрости казва; Миладин   Jonai- 
iiniinl, Md.m признање година службе; .Tonu: II. Ко- 
Bapiili жалв се на пресуду Држ. Cpaeta; Ава Прауаа 
Mu/m ва IIOMOII; Радоје Жввавовић моли ва дејство 
да će поведе истрага; OnuiTima олатинска моли да се 
ослободи iMalian.a пореве; Mu lan Михајловић мп.т 
за   прпвпање   годппа   r,iv-i;oc;   uar.Kvumnu   Махмуд 
бега  Џинпћа моле ва исплату arpapa; Јоспп Јамни- 
шек жали се na решење инвалвдског суда; Владислав 
II. liocTiili жалв се na одбијање ннвалиде; Јелиса- 
вета Сретеновић моли за сталну помоћ; Олга Paprtfe 
Mo.ni за upuaiiaii.c година (злужбе; Њубоцир Влачић 
молв да иу се додели пензија; Стојан Савс моли ва 
признање годвна службе; Увуповић Ибрахим молп 
за стипендију; Опвгпгаа влахчанска Молв позајмицу 
j људско   храни; Б. М. Велвмировић мо*Ли за Прв- 
:!iiau,c голина службе; Милорад Самарџић молп ва 
псплату заостале инвалидв; Софија Прокић иоли за 
цомоћ; Светозар KapeTBh моли за инвалидсву hot- 
пору; Матилда Турић Моли за иомо!.; (".UMU Туил.а- 
iiiiu молн да ге укине владива нарвдба за ослобођев>е 
од плаћања порезе за ono који имају деветоро деце 
a имућног оу (та.и.а; Живота РајковхЉ моли за дој- 
ство да му Дирекција иси.чати u.iau; Отитииа nero- 
димска моли за испла.ту општ.  прврез^ од страве 
Miur. шума u руда; Ивав Ревдпћ Молц ва npnsnanie 
годива службе. 
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Претседник Др. Коота Кумаиудн: Ouc ho се 
молПе и и«албе упутити Одбору за жалбе и молбе. 
Ивволите саслушати равна акта. 

Секретар Др. Дригол.уб Јевремовић прочита: Зем- 
љорадничка житарска вадруга доставља резолуцију 
са окупштине o иршфедиој криви; Ђорђе Јовано- 
вић подноси предлог o редукцији пенви^а; Нпкола 
llaiiiKoiiiili молп да сс доиесе урвдба ва улагаче исе- 
љенике; Дапило Вуковић подноси претставку o 
тешком положају иарода Срсза невесињског усдед 
гладп; Сивши полицијски службеници Дравске ба- 
новине моло ва ивједначење пенсије са осталим чи- 
новницима и Удружење држ, пенвионера у Љубља- 
ни доставља овоју револуцију o тешком положају 
својих чланова. 

Претседник Др. Коста Куманудц: Прима лгг 
Народна скупштина на внање ona акта? (Прима). 
Објављујем да су примљена на внање. Сад имамо 
цвбор једног члаиа Верификационог одбора. 

Сскрггтар Др. Драгољуб Јевремовић: Верифика- 
циони одПор иввештава, да јо оставком г. ^илана 
Симоновића на посланрчки мандат упражњено једно 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВЕРИФИКАЦИОНИ   ОДБОР 

В.Бр.   127 
3 феоруар 1932 r. 

место члана Верификационог одПора и моли да Па- 
родна скупштина на шегово мегто ивабере другог. 

Претссдник Дј). Коста Кумануди: Ивбор сшога 
члана ставиће се нл днввни род кад то Скупштина 
будеодлучила. 

Прелавимо на дневни ред; Тачка 1) Саоиштоље 
иввештаја Одбора, којп je Народна скупштина нза- 
брала на прошлој седници. Народној скупштини 
иоднели су својв иввештајб OBU одбори: Одбор за 
iipov'iiiBan.e законског предлога o снабдевању си- 
ромашних земљорадпшса дрвима и малопродајн 
на товаре; Одбор аа проу?ава№е ваконског 11])одлога 
o одлагли.у нввршеша одлука и опроштају новчаних 
кавни u (iiiiTOTo no шуадским кривицама; Одбор за 
проучавање ваконског аредлога o Приврвдном већу, 

Сви овн извештаји ставиће се на дневни ред кад 
то Скупштина при крају ове св!цнице буде одлучила. 

Прелавимо na тачку 2.: Решавање o иввештају 
Верификационог одбо])а o доласку за народног по- 
слапика r. Милаиа Буновића на кесто Драгише 
Леовца који je модиео оставку: 

Cenptuiap Др. Дрогољуб Јовремовиђ прочита 
извоштај Верификацнопог одбо]>а., који   гласи: 

Веограц. 

Иародној сђупштини 
Всрификациопи одбор примио je преко Претседништва Народие спупштине 

оставку г. Драгише Леопца, народног послаиика из Београда, изабраног у Србзу дарђан- 
ском баиопиие Дунавске, који даје остапку na маидат народног послаиика, пошто je указом 
Њ. В. Краља постављен за члана Државног савета. 

По расмотреи.у изборних аката и кандидатске листе, Верификациоип одбор je 
утврдио, да je na капдидатској листи за Срез дарђански, чији срески каидидат Драгиша Лео- 
вац, адвокатиз.Београда, његовзаменик МиланМ. Буновић, трговац из БелогМанастира. 

Ha оспову ирсдп.ег и § 66 Закона o избору народних посланика, Верификационом 
одбору je част предложпти Нарбдној скупштини да изволи огласити и позвати за народног 
посланика г. Милаиа БуиовиКа, трговца из Белрг Манастира. 

За Ирстссдппка Секрвтар, 
Др. Влад. Стапишић 

Др. UleliepoB с. p. Др. Св.  Поповић 
Стјепан Максимовић 

Ч л a и o в и: 
[пиндлер с. р. Милан Мравље с 

Верификационог од:ора 
II. Jlisitumiicimli. с. р. 

р. Др.  (еша 15ii;nili 
]>. Др. Вогдан Видовић с 

IIIMIMIT (','i4!(|iaii(iiiiili с. ]». 
Р< 

l/pcmcrdiiiin- Др. Коста ЕС)мапуди: Прима ли 
Народна скупштина овај иввештај ВерификацИоног 
одПора i' (Крима). Према томе у Народну скугаптину 
noBBaie се за народног посланика г. Милан Буновић. 

Тиме смо даиашл.п дневииред вавршили. Прима 
•чи Иародиа скумштпиа да ову седницу вавршимо ? 
(Прима). Kao дневни ред ва наредну седницу пред- 
лажем: 

1 llaoop једног члаиа у Верификациони одбор 
Народне скупштине; 

Mit Пословнику, §64, пошто су нзвештаји Одбора 
Koje сам мало upe саопштио 11а])од11ој скугаптини 
оглашенпкао хитии, omi се могу ставпти iia диевни 
Ред прве нареднв седнице. ll])ew;a томе као тачку 2 

ирсдлпиа^м: lljicrpec нзвештаја Одбора ва проуча- 
вање законског предлога o снабдева ! у сирвмашних 
вемљорадника  дрвима  и  малопроДаји   на   товаре; 

3 Претрес извештаја Одбора ва ароучаваЈње 
ваконског предлога o одлагању извршења одлука 
TI опроштају новчшшх кавни и ошуета no шумским 
кривицама. 

/i 11])етЈ)0(! швештаја одбора за проучаванЈе 
ваконског предлога o Привредном већу. 

lljuiMa ли Пародпа скупштина овај дповпи род? 
(Прима). Пошто јо овајдневни редусвојен, данашњу 
седницу вакључујем, a наредну вакавујем ва сутра 
у 9 часова пре поднв, 

Седница je вакључена у 11 засова прб нодне. 

li* 
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