
САДРЖАЈ: 

Страва 

I лрстходпи састанак 21) октобра 1932 год. 

1 — Избор привременог претседника 
погодинама најстаријег присутног сенатора 
и избор два привремана секретара; 

2 — Избор Претседништва  Сената; 
3 — Поздравни говор Претседника 

Сепата др. Анте Павелића. 
Говорници; Привремепи Претседиик 

Иван Хрибар и Претседник Сената др. 
Анте Павелић.   ... . . 1—3 

I родовпи састанаЕ    20 октобра 1932 гддине. 

1 — Читање и усвојење записника 
T претходног састанка; 

2 — Дневни ред: 1) Отварање се- 
дпица Сената Указом Њ. В. Краља; 2) 
Утврђивањедневнога реда нареднеседнице. 5—7 

II редовии састапак 31 октобра   1932 годиш«. 

1 — Читање и усвојење записника 
1 редовног састанка; 

2 — Саопштење извештаја r. Мини- 
стра пољопривреде o санкционисању За- 
кона o продужењу важности Закона o за- 
штитиземљорадника и o стављању na снагу 
поједииих прописа Закона o извршењу и 
обезбеђењу; 

3 — Саопштење извештаја Народне 
скупштине o њеном конституисању; 

4 — Интерпелације сенатора г. Ми- 
лоја Ж. Јовановића наг. v. Минисгре npo- 
свете и унутрашњих ппслова и г. Гаврила 
Церовића на г. Министра  финансија; 

5 Молбе, жалбе и резолуције; 
6 — Дновни род: 1) Избор Верифи- 

кационог одбора од 11 чланова; 2) Ивбор 
Административног одбора од 11 чланова; 
3) Избор Имунитетског одбора од 11 чла- 
нова; 4) Избор Одбора за молбе и жалбе 
од 11 чланова; 5) Избор Финансијског ОД* 
бора од  15 члаиова 9—II 

III рсдовни са«танак 14  нокс.пбра 1932 годии««. 

1 — Читање и усвбјење записника 
U редовног састанка; 

2—Читаше Указа Њ. В. Краља 
o уважењу оставке Краљевске владе и по- 
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стављењу иове Краљевске владе под прет- 
ссдииштвом г. др. Милана  Сршкић ; 

3 — Саопштење аката Народне скуп- 
штине o достављању Сенату на даљи по- 
ступак предлога Закоиа o изменама и до- 
пуиама Закона o лекарима специјалистнм;! 
за бзлести уста и зуба и o зубним тех- 
ничарима и предлога Закона o споразуму 
o научнш, школским и уметничким одно- 
сима, закљученом ипотписаном у Варшави 
2 децембра 1931 год. између Краљевине 
Југославије и Републике Пољске, — у ре- 
дакцији како их je Народна скупштина 
усвојила; 

4 — Саопштење o подношењу Сенату 
на решење од стране сенатора г.г. Иваиа 
Хрибара и другова: предлога Закона o 
укидању фидеикомиса, предлога Закона 
o мародном признању часницима народпц 
војске, који су учествовали у ослсбодилач- 
ким борбс^ма у Штајерској и Корушкој под 
вођством генерала РудолфаМајстра ипред- 
лога резолуције o смерницама за будућу 
привредну државну политику; 

б — Извештаји г. г. Министара o 
одговору на интерпелацнје сенатора г. 
Гаврила Церовнћа и г. Милоја Ж. Јо- 
вановића; 

6 —Саопштење извегатаја o консти- 
туисању сталних сенатских Одбора; 

7 — Молбе, жалбе и резолуције; 
8 — Диовни рсд: Утврђивање дне- 

вног реда за наредну седницу. 
Говорнпци: Иван Хрибар.      .    .    . 23 

IV редовнн састанак 15   Еовембра 1932 гбдиве 
1 — Читање и усвојење записника 

III редовног  састанка; 
2 — Саопштење акта Народне скуп- 

штине o достављању Сенату na даљи посту- 
пак предлога Закона o уговору o регули- 
сању плаћања из робногпромета као и no 
другим обавезама, закљученом у Прагу 8 
јуна 1932 године изме1)у Краљевине Ју- 
гославије и Чехословачке Републике; 

3 — Молбе и  резолуције; 
4 — Одговор r. Министра војске и 

морнарнце на питањс  сенатора г.  Милоја 
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Ж. Јовановића o начину снабдева ba  војске 
пољопривредним производима; 

5 — Днрвни ред: 1) Избор Одбора од 
11 чланова за проучавање законског пред- 
лога o изменама и допунама Закона o ле- 
карима специјалистима за болести уста и 
зуба и o зубним техничарииа; 2) Избор 
Одбора од 11 чланова за проучавање за- 
конског предлога o споразуму o научним, 
школским и уметничким односима, закљу- 
ченом и потписаном у Варшави 2 децеибра 
1931 год. између Коаљевине Југсславије 
и Републике Пољске; 3) Избор Одбора 
од 11 чланова за проучавање предлога За- 
кона г.г. Ивана Хрибара и другова o уки- 
дању фудеикомиса; 4) Изоор Одбора од 
15 чланова за проучавање предлога ре- 
золуције сенатора г. г. Ивана Хрибара и 
лругова o изради смерница за будућу 
државну привредиу политику. 

Говорпици: Министар војске и мор- 
нарице, армијски ђеперал Драгомир Ж. 
Стојановић, Милоје Ж. Јовановић  .    .    . 25—29 

V родовни састанак 17 повембра 1932 годинс 
1 — Читање и усвојење записника 

I\"  редовног састанка; 
2 — Саопштење o подношешу изве- 

штаја Финапсијског одбора o предлогу За- 
кона o уговору o регулисању плаћања из 
робног промета као и no другим обаве- 
зама, закљученом у Прагу 8 јуна 1932 
год. измсђу Краљевине Југославије и Че- 
хословачке Републике; 

3 —  Саспштење o подношењу изве- 
ттаја Одбора за проучавање предлога За-    • 
кона o споразуму o научним, школским и 
уметничким   односима   између Краљевине 
Југославије  и Републике Пољске; 

4 — Саопштење акта Народне скуп- 
штине o достављању Сепату на даљи по- 
сгупак предлога Закона o међународној 
конвенцнји o фискалном режиму страних 
аутомобилских возила, закљученој и пот- 
писаној у Женеви 30 марта 1931 год. и 
упућење тог законског предлога на проу- 
чење Одбору који je проучавгш предлог 
Закона o споразуму o иаучпим, школским 
и уметничким односима између Краљевине 
Југославијс и Републике Пољске; 

5 — Дпсвпн ред: 1) Претрес интерпс- 
лацијс сенатора г. Гаврила Церовића иа 
г. Министра финансија o предлипу злоупо- 
требе Љубисава Илића, бив. шсфа Ката- 
старске секције у Битољу; 2) Претрес ин- 
тсрпелације сепатора r, Мчлоја Ж- Јова- 
повића иа г. Мииистра ппосвгте o пред- 
мету повреде Закона " средњим школама 
ириликом полагања иснмта Светозара Пе- 
шића, шсфа кабинета бана Дринске ба- 
новине. 

Голориицк: Министар фииансија др. 
МилорадЂорђевић, Гаврило Церовнћ, Ми- 
лоје Ж- Јовановнћ, Мииистар просветедр. 
Раденко Станковић, Павле Вујић, Свето- 
зарТомић  ЗЈ—44 

Стрма 

TI рсдовни састапак 18 повомбра 1932 годтге. 

1 — Читање   и   усвојење записника 
V редовног састанка; 

2 — Саопштење извештаја r. Мини- 
стра финансија o санкционисаљу Закона 
o изменама и допунама Закона o порезу 
на пословни промет и Закона o изменама 
и допунаиа Закона o државној трошарини; 

3 — Саопштење акта Народне скуп- 
штине o достављању Сенату на даљи по- 
ступак предлога Закона o конвепцији o 
регулисању трговачких потраживања пу- 
тем компензација, закључепој имштписаној 
у Београду 7 јула 1932 год. између Кра- 
љевнне Југославије и Белгијско-луксем- 
буршке привредне уније и улућивање тог 
законског предлога Одбору који je проу- 
чавао конвенцију o културним односима 
са Републиком Пољском; 

4 — Саопштење захтева r. Министра 
правде за издавање суду сенатора г. Томе 
Ковачевића; 

5 — Молба за отсуство сенатора r. 
др. Отона франгеша; 

6 — Саопштење извештаја o консти- 
туисању сенатских Одбора; 

7 — Молбе, жалбе и резолуције; 
8 — Днсвпи ред: 1) Претрес изве- 

штаја финансијског одбора o предлогу За- 
кона o уговору o регулисању и.чаћања из 
робног промета као и no другим обавезама, 
закљученом у Прагу 8 јуна 1932. год. 
између Краљевине Југославије и Чехосло- 
вачке Републикс; 2) Претрес извештаја 
Одбора o предлогу Закона o споразуму o 
научним, школским » уметничкнм одно- 
сима, закључеиом и потписаноиу Варшави 
2 децембра 1931 год. изме1)у Краљевине 
Југославије и Републике Пољске. — Оба 
законска предлога примљена су у начелу 
и у појединостима. 

Говорпици: Милоје Ж. Јоваиовић, 
Миннстар трговине и нпдустрије др. И- 
лија Шуменковић, Министар просвете др. 
Раденко Станкови!!, известилац Светозар 
Томнћ, др. Богдан Гавриловић, др. Јосип 
Шиловић, др. Валентин Рожић, Јово Ба- 
њанин, др. Момчило Ивковић     .... 45—58 

VII рсдовни   састапак 6 дец«.чбра 1932 годшк'. 

1 — Читање и усвојење  записника 
VI редовног састанка; 

2 — Читање отпоздравног телеграма 
Маршала СспатаИољске Републикс г. Вла- 
дислава Рацкијеви11а; 

3 — Саопштењс извлитаја г. Ми- 
иистра инострапих послова o санкциоии- 
сању Закопа o допунском споразуму ув 
уговор o трговипн и п.швидби ишеђу Кра- 
љевине југославије и Крал.евине И^лије 
и Закона o yioiopy o соцнјалпом осигу- 
рању између наше Коалевиие и Републике 
Аустрије; 

4 — Саопштење o подношсњу Сепату 
одборских извештаја o законским предло- 
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зима: o конвенцији o регулисању трговач- 
ких потраживања путем компензација, за- 
кљученој у Београду 7 јула 1932 год. из- 
међу Краљевине Југославије и Белгијско- 
луксембуршке уније; o протоколу o ту- 
ристичком саобраћају између нашс Кра- 
љевине и Републике Чехословачке, закљу- 
ченом у Пра^у 2 јуна 1932 год.; o при- 
временом трговинском споразуму између 
наше Краљевине и Републике Грчке, за- 
кључеиоми потписаном у Атини 22 септем- 
бра 1932 год.; OTpi-овинском споразуму, 
закључешм и потписаном у Београду 15 
маја 1932 год. измсђу наше Кгаљевине и 
Републике Бразилије; o споразуму турско- 
југословенском, који се односи на извоз 
опиума, закљученом и потписаном у Ан- 
кари 14 јула 1932 год.; 

5 — Саспштење акта Народне скуп- 
штине којим доставља Сенату иа даљи 
поступак предлог Закона o изменама и 
допунама Уредбе o заштити јавних путе- 
ва и безбедности саобраћаја na њима од 
6 јуна 1929 год., — у редакцији како га 
je усвојила  Народна   скупштина; 

6— Мслбе,  жалбе и резолуције;. 
7 — Дневни ред: Претрес извештаја 

Одбора o предлогу Закона o међународној 
конвенцији o (ј)искалном режиму страпих 
аутомобилских возила, закљученој у Же- 
неви 30 марта 1931 године. — Законски 
предлог je примљен у начелу и у noje- 
диностима. 

Говорници: Известилац Милоје Ж. 
Јовановић   59 — 76 

VIII редовни састапак 7 дсцсмбра 1932 годипе. 

1 —i Читање и усвојење записника 
VII редовног   састанка; 

2 — Читање Указа Њ. В. Краља o 
постављењу Министра без портфеља г. др. 
Алберта Крамера за заступника Министра 
иностраних послова; 

3 — Одоорење отсуства сенатору г. 
др. Желимиру Мажуранићу; 

4 — Дпевни ред: 1.) Избор Одбора 
за проучавањс закопског предлога o из- 
менама и допунама Уредбе o заппити јав- 
них путева и безбедности саобраћаја на 
њима од 6 јуна 1929 године; 2.) 
Претрес извештаја Одбора o предло- 
гу Закона o конвенцији o регулисању 
трговачких потраживања путем компенза- 
ција, закљученој у Београду 7 јула 1932 
год. између Краљевине Југсславије и Бел- 
гијс1<о-луксембуршкеуније;3.) Претрес из- 
вештаја Одбора o законском предлогу o 
протоколу o туристичком СаОбраћају између 
Краљевине Југославије и Републике Че- 
хословачке, закљученсм у Прагу 2 јуна 
1932 год. — Оба законска предлога прим- 
љена су у начелу и у појсди1ностима. 

Говорници: ДР- Емило Гаврила, изве- 
стилац Милоје Ж. ЈованоЕић, иввестилац 
др. Марко КостренчиН, Иван Хрибар, др. 
Јосип Шиловић     77—85 

Страва 

IX рсдовни   састанак 9 децембра 1932 годипе. 
1 — читање и усвојење записника 

VIII редовног састаика; 
2 — Саопштење o подношењу Сенату 

извештаја Одбора за проучавање законског 
предлзга o изменама и допунама Уредбе o 
заштити јавних путева и безбедности сао- 
браћаја на њииа од 6 јуна  1929  године;1 

3 — Одобрење тро.чесечног боловања 
сенатору r. Марку  Радуловићу; 

4 — Молбе, жалбе и резолуције, 
5 — Дневни ред: 1) Претресизвештаја 

Одбора o предлогу Закона o привременом 
тргосинском споразуму измађу Краљевине 
Југославије и Републике Грчке, закључе- 
ном и потписаном у Атини 22 септембра 
1932 год; 2) Претрес извештаја Одбора o 
предлагу Закона o трговинском споразуму 
закљученом и потписаном у Београду 15 
маја 1932 год. измсђу Краљевине југосла- 
вије и Републике Бразилије; 3) Претрес 
извештаја Одбора o предлогу Закона o 
споразуму турско-југословенском који се 
односи na извоз опиума, закљученом и 
потписанои у Анкари 14 јула 1932 год. — 
Сва три законска предлога примљена су у 
начелу и у појединсстииа. 

Говорпици: Милоје, Ж- Јовановић, 
Министар трговипе и индустрије др. Илија 
Шутенковић, Спира Хаџи Ристић, Свето- 
зар Томић  -.       87—100 

X редовни састанак 15 децембра 1932 године. 

1 — Читање и усвојење записника IX 
редовног састанка; 

2 — Саопштење o подношењу Сенату 
извештаја Одбора за проучавање законског 
предлога o изменама и допунама Закона o 
лекарима специјалистима за болести уста 
и зуба и o зубним техничарима; 

3 — Саопштења аката Народне скуп- 
штине o достављању Сенату на даљи по- 
ступак законских предлога: o изт*ни 
уводног Закона за Законик o судском по- 
ступку у грађанским парницама и Закона 
o уређењу редовних судова; o седиштима 
и територијалној надлежности Апелацио- 
иих судова; o измени § 253 Закона o јавним 
бележпицима; o аутентичном тумачењу § 
110 Закона o чиновницима; o признању 
пензије Даринки Драшковић-KpacniT, o 
државној помпћи- Стани и Мари, кћерима 
пок. бана Матка Лагиње; o државној по- 
моћи Милкиудови Петра Кочића; и o про- 
јекту конвенцијс 0 11аз11ачиван.у тежине 
на великим колетима која се преносе ла- 
ђом, ус^ојеном 21 јуна 1929 год. на XII 
сесији Међународне конференције рада, 
која je заседала у Женеви од 30 маја до 
21 јуна 1929 год., — у редакцији како нх 
je Народна скупштина усвојила; 

4 _ Саопштеље акта Народне скуп- 
штине o достављању Сенату на даљи по- 
ступак предлога Закоиа o продужењу 
важности Закона o заштити земљорадника 



vin 

ii it стављању на снагу ииједмиих прописа 
Закона o 11;зиршењу и обезЈеђеа>Уј и усво- 
јење његове хитности од стране   Сената; 

5 — Саопштоњс o подношењу интер- 
пелације сенатора г.г. Матије Попошћа 
и другова на г. Минпстра шума и руд- 
ника зоог штете нанесене државној бла- 
гајни у износу од 464.400.— динара; 

6 — Одобрење осмодневпог отсустпа 
ради лечења сенатору г. др. Желимиру 
Мажурапићу; 

7 — Дневвн |»<'д: Претрес кзвештаја 
Одбора q предлОгу Закона o изменама и 
и допунама Уредбе o заштити јавних пу- 
тева и безбедностн саобраћаја na њима од 
6 јуна 1929 год. — Закомски предлог je 
и: имљеи у иачелу и у појединостима. 

Говорннци: Министар пбљопривреде 
Јурај Дем.етровић, известилац Милоје Ж. 
ЈовановиН, МинИстар грајјевина др. Стје- 
пав Сркуљ    101—117 

XI редовнн састанак 1G децембра 19^2 године. 

1 — MiiTaibe и усвојењс записника 
\  редовног састамка; 

2 — CaoniiiTejte o подношењу Сенату 
извештаја Одбора за проучавац.е закои- 
ских предлога: o пројекту конвенције o 
шиЈиачивању тежпне иа великим коле- 
тима која се иреносе ЛађОМ', усвојеном 21 
јупа 1929 године на XII сесијп Међуна- 
родне конференцнје рада у Женевн; o из- 
мени уводног Закона за Законик o суд- 
ском поступку у грађанским парницама и 
Закона o уређењу редовних судова; o се- 
диштима и територијалној надлежности 
Аиелационих судова; o мзмени § 253 За- 
кона o јавнпм бележницима; o аутентич- 
ном тумачешу § 110 Закона o чинов- 
вицима; 

3 — Саопштење o подиошељу Се- 
иату нзвештаја Одбора за проучавање за- 
коноког предлога o пгменама и допунама 
Закопа o лекарима специјалистима за бо- 
лесги уста и зуба и o зубпим техничарвма 
o уиућенсм my амандману сенатора i. др. 
М. Ивковића n другова за допуну тач. 2 § 
ls ивог законског  предлога; 

/, — Саопштење извештаја г. Мини- 
стра шума и рудипка да he одговоритв 
na иитерпслацпју оенатора г.г.Матије llo- 
повића и другова— када буде стављена na 
дпевни ред; 

5 — Молбе, жалбе и резолуције; . 
6 — Саопштев>е аката Народне скуп- 

штине o дсстављању Сенату na рад пред- 
лога Закона   o изменама и доиунама За- 

.коиа d давап.у олакшица шумској инду- 
стрији ради кризе од 23 јула 1931 године 
и предлога Закона <> изменама п допунама 
Закона o помоћи оокуднАма у храни одЗ 
марта 1928 године, —у редакцији како их 
je Народна скупштина усвојила, — и усво- 
jcibe   њихове хмтпости од страпе  Сеиата. 

7 — Двевви ред: 1) Претрес извеш- 
таја Одбора o предлогу Закоиа o  проду- 

Стр>м 

жев>у важности Закоиа o заштити земљо- 
радника и стављању на снагу иоједнних 
прописа Закона и извршењу и сбезбеђењу; 
2) Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закопа o изменама и допунама Закопа o 
лекарима специјалистима за бслести уста 
и зуба и o зубним техничарима од 18 но- 
вембра 1930 године. —Оба закснска пред- 
лога примљена су у начелу и у поједино- 
стима. 

Гопорппцн: Известилац Милоје /К. 
JoHaiDBnli, Иван Хгисар, Министар пољо- 
привједе Јурај Деметрови!!, известилац 
др. Урош Круљ, др. Владимир Равнихар, 
Миннстар физичког васпигања народа др. 
Лавослав Ханжек, др. Момчило Ивковић, 
др. Станојло   Вукчевпћ        l^    ' '' 

XII редовнн cacraiisvi 1« децембра 19Л2 године. 

1 — Читање и усвојење   записника 
XI редовног састанка; 

2 — Дневни ред: 1) Претрес из- 
вештаја Одбора o предлогу Заксна o из- 
мени уводног Заксна за Законик o судсксм 
постуику у грађанским 11арницама и За- 
ксна o уређењу редовних судова; 2) Пре- 
трес извеипаја Одбора o предлогу Закона 
o седиштима и територијалној надлежности 
Аиелационих судгва; 3) Претрес извсштаја 
Одбора o предлспу Закона o измеии § 253 
Заксна o јавним бележницима; 4) Претрес 
извештаја Одбсра o преллогу Закона o 
аутентичнсм тумачсњу § 110 Закона o чи- 
новницима. — Сви ови законски преллози 
примљени  су  у начелу  и  појединости.ма. 

Говорници: Известилац др. Љубо- 
мир Тсмашић, др. Фран Новак, Милоје 
Ж- Јовановић, Мииистар правде Бвжидар 
Максимовић, Иван Хрибар, др. Бењамин 
Шуперина 143—16о 

XIII редввнн еасташж ЗОдецембра 1932 годшве. 

1 — Читање  и   усвојење  заппсиика 
XII редовног сааапка; 

2 — Саопштење извеипаја г. Мини- 
нистра имссфаипх послова o санкциони- 
сању Закона o TpioumicKi м уговору 
између Краљевипе Југославије и Републивл' 
Аустријс; н Закопа o иројекту i<( нвенцији 
o принудном или обавезпсм раду; 

3 — Молбе из иарода; 
Дисвпп [м-д : 1) Г1рет| сс пзвештаја 

Одбора o ni едлогу Закоиа 0 пројскчу кон- 
веиције o назначиван.у тижипс na великим 
колетима која се прсносс лађ. м, усвојеиом 
21 јуиа 19k9 јод. na Xll сесији Мс^у- 
народне конференције рада у Женеви; 
2) Претрес извештаја ФинансијскО! од- 
бора o преддогу Закоиа o изменама " 
дспунама Закона o HOMOIHI оскудмима 
у храни; 3) Прстрес иавештаја финан- 
сијског    одбора   o   иредлогу    Закопа   o 



IX 

изменама и допунама Закона o давању 
олакшица шумској индустрији ради кризе 
од 23 јула 1931 године. — Сва три за- 
конска предлога примљена су у начелу и 
појединостима. 

Говорници: Известилац Павле Ву- 
јиИ, извзстилац др. Саво ЈБ^бибратић, 
Министар социјалне политике и наролног 
здраЕља Иван Пуцељ, Министар шума и 
рудника Павао Матица,   АтанасиЈе Шола. 

СЧ|»1(л 

165—173 

XIV редовви састанак 21 децембра 193S годино. 

1 — Читање и усвојење записника 
XIII  редовног сгстанка; 

2 — Саопштење извештаја г. Мини- 
стра унутрашњих гпслоБа да ће одговорити 
на интерпелације сенатора r. Милоја Ж. 
Јовановића o неисправностима у Општини 
књажсвачкој и извиђгју неправилности 
општинских часника и одборника Општине 
урошевачке — кад прикупи потребне по- 
датке; 

3 — Молбе из народа; 
4 — Одговор r. Министраиностргних 

послова на питања сснатора r. г. др. 
Динка Тринајстићаи дгугсва и др. Ивана 
Мајстровића и другова o догађајима у 
Ti огиру и Крку у вези с односима наше 
Краљевине и Краљевине Игалије; 

5 — Дневни ред: Претрес извештаја 
Финансијског сдоора o предлсгу Закона o 
)1акнадним и ванредним кредитима уз бу- 

џет за 1д32јЗЗ годину. —Законски предлог 
je примљен у начелу и у појединостима. 

6 — С"општен>е o поднсшењу Сенату 
извештаја Одбора за молбе и жалбе o за- 
конским предпозима: o изванредној др- 
жгвлој помсћи СтанииМ^ри,кћерима пок. 
бана М^тлје Лагиње; o изванргдној др- 
жавној помсћи Милки удови Петра Ко- 
чића; и o изванреднсм признашу пензије 
Даринки Др?шковић-Красић. 

Говорници: Министар инсстраних no- 
слова Боголуб Јевтр.ћ, Јзво Бањанин, до. 
Мића Mt-ћић, известилац Дака Попсв..ћ, 
Министар социјалне политике и нарздног 
здргвља Изан Пуцељ, Милоје Ж- Ј-ва- 
новић, Министао без пзртфеља др. Алберт 
Крадгер, Изан Хрибар, др. Отон Франгеш. 

Страаа 

175—190 

XV рсдовни  еастанав 21 децембра 1832 године. 
1 — Читање и усвојење записника 

XIV редовчог  састанка; 
2 — Дневвиред: 1) Претресизвештаја 

Од^ора за молбе и жалбе o предлогу За- 
кона o изванредној помоћи Стани и Мари, 
кћерима пок. бана Лагиње Матије; 2) 
Претрес извештаја Одбора за молбе и 
жалбе o предлогу Закона o изванредној 
помоћи Милки удови Петра Кзчића; 3) 
Претрес извештаја Од5ора за мслбе и 
жалбе o предлогу Закона o изванредном 
признању пензије Дргшковић—Красић 
Дгринки. 

Говорници: Известилац др. Исак Ал- 
калај, др. Јосип Шиловић       191—207 




