
XX. селннца — 1. дсцембра 1921. B8;i 

XX. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАБНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУШиТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА 11 СЛОВЕИАЦА 

држала i. децвмбра 1921. год. у Београду. 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
Секретар др, Љуба Поповић. 

(Почеток ,v 5 ii зо часова.) 
Председник Миша Трифуновић: Господо, 

отварам 20. састанак Законодавног Одбора; алн ja 
иидим да иема Довољно посланика, a чекали смо 
толпко. Господа су у клубовима. У демократском 
клубу  има   важна   седпида,   муслимански   i; Vvn 

исто тако има седницу, и господа су ме молила да 
всчерашњу седнжцу одложим. II господа нз ради- 
калиог клуба п.мају r.ir,i;iia гЈци^товања, a и друге 
секцијв раде, тс Вас молим, да рву седницу одло- 
жимо и да другу закажемо за сутра у 9-н i - чи- 
сова пре подие. (Прима се.) Ja оиу седницу ааЈКљу: 

чујсм. n идућу заказујем за сутра у !» it yL. часова 
пре подне. 

ii едница je заклЈучепа у и 35 часова.) 

XXI. СЕДНИЦА 

ЗАК0Н0ДА1Ш0Г ОДВОГА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
GPBA, ХРВАТА U СЛОВЕВАЦА 

држана 2. децембра 1921. год. у Београду. 

Прсдседаиао Председник Миша Трифуновић. 
рекретар др. Павле Чубровић. 
Ирисупш г. Министар   за социјалну   поли- 

гику др. Вјекослав Куковец и господа референти 
Мштстарс/гиа. ;!а Соцпја.шу Политику, Матијашић 
и др. Лотрич. 

(Почетак у 10 часова, пре аодне.) 
Председник Миша Трифуновић: Охварам 

XXI. содипцу Законодавног Одбора. МОлим, да 
чујете записцик препфошлог састанка. 

Оекретар др. Павле Чубровић чита записник 
претпрошлог J ii. састанка. 

Председник   Миша   Трифуновић:    Има   ли 
ирпмсдое иа, иротогсолУ (Нема.) Протокол je прим- 
л.ен. Мрлим, да мујетс, иротојЈол ирош.ки' -JO. са- 
станка. 

Секретар др. Павле Чубровић чпта записник 
ирошлог саста mca. 

Председник Миша Трифуновић: Има ли npir- 
медбс на иротокол, господо? (Нема.) Оглашујем, 
да je и овај лротокол ирилгљеи. Молпм, да чујете 
молбе и жалбе, које су приспеде одбору. 

Сскретар др. Павле Чубровић чита; 
j. Представку трговачко-обртаичке коморе 

из Сплита за иимепу уредбе o сузбпјап.у (4;yii(ilii\ 
(Улућено Ш. секцији); 

2. Молбу врхоипог водства коалираппх же- 
лезничких организација, да се правилпо рггу- 
лшпу плате и додацн железничарима (Упућеио j. 
секцији); 

3. Молбу врачарског одбора ситних сопстве- 
пика зграда, да се стаибеио иитаи.о p(4im што 
правичније (упућено III. секцији)/ 

Председнш; Миша Трифуновић: Г. Јовап 
ТЗоновив писмено ме je известисг, да не може npi'- 
суствовати седницама одбора због болести и да hc 
га замењивати за време трајања болести г. Крста 
llrjoiuili. народнн  iiDciamii;. 

Сада предазимо на дневнн ред, господо. Ha 
дневном je реДу као i. гачКа: Пријем у цслости 
уредаба Министаротва Шума и Рудника под бр. 
12. и ii. списка. Једиа се уредба TIPK; ловачких 
карата, a друга je да се шумски чувари уврсте у 
категорију државпдх чиноввика. 

Павле Анђелић: Ja caiw имао да ставим једно 
пптап.с г. Председшрк'. У (■(чш.ији je сиртсп ■■.■лиоп 
d Државној Хипотекарној Банци! Међутим on je 
понова нз одбора враћен да г. Мшшстар Трговине 
односно Управа Фондоба оштампа тај закон, јер 
га niii.n од ii.n- није могао добити mi набавити, да 
бисмо npii решавању његовом већ билн упознати 
с ii.ii.M. Ja питам. да ли je Уврава Фондова спре- 
мпла тај заков и кадаће бити раздат да би се ста- 
i'.iio na дневни род. 

Председник Миша ТрифуновиК: Ta ствар 
• ■Kiju оиако. Управа <1>011дова уаела je na себс да 
пдттамиа тај ;!a,i;oir у ■l'j иримерка,' колико пма 
члаиова Закоподавиог Одбора. Ja сам шг.спгпч! од 
управе Фондова, да je тај закои нзрађен на писа- 
lioj Maniiiiiii у 12 ii|)iiMcpai;a. алп мп ra, jom цпсу 
порлали. Они су ми казали само, да je готов ii 
према томо можемо га joui данас добити и ставити 
na дневни ред када Законодавин Одбор нађе за 
сходно. 

Павле Анђелић: Бар за 
жемо добптл. 

II|)r;u4vumK Миша Трифуновић: Ja. мислим 
да ћемо га добити данао, ja сам већ усмено разго^ 
варао a T])a',Kiiliy га и телефоном. 

пет дапа да ra  мо 




