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XLVI РЕДОВИИ САСТАИАК 27 MAPTA 
1933  ГОДИНЕ. 
Пре дневног реда: 

1 — Читање и усвајање записника 
XLV редонног састанка; 

2 — Саррштење извештаја Сената o 
усвајању законских предлога: o општи- 
нама; o образоваи.у ii;)iiiix срезова: Гра- 
дачачког, Маглајског, Босаиско-Грахов- 
ског, Добојског и Теслићског, Врбаске 
бановнпе;  o органнзоваиЈу Мале аитаите; 

3 — Саопштење o подпошењу пред- 
лога закопа o разрешењу фндеикомнса 
од стране Министра правде; 

4 — Саопштење нзвештаја Адмиии- 
стративног одбора o прегледу рачуна 
благајне Народне скупштиие; 

5 — Саопштење o ко11Ституисаи.у 
одбора: за проучаван.е закрнског пред- 
лога o ватрогасништву; o обавезном фи- 
зичком васпитању; 

6 — СаопштеиЈе интерпелација на- 
родиих послаиика: Марка Кожула п 
другона, наррдних иослаиика na Миии- 
стра унутрашњих послова o дргађајима 
у Лици и Далмацнјн; Трнпка Нинкови- 
iia на Мнпистра шума и рудника o за- 
штитној царини na полуфабрикате 
гво>к1)а које производи државнр пре- 
дузеће „Вареш"; Ивана Лончаревнћа и 
другова на Мипистра уиутраппвпх П0- 
слова o ускраћивању путоваи^а у ино- 
странство радн лечења др. Душану Бо- 
iiii<OBiiliy, адв.; Врапка Аврамовића на 
Министра пол.опрпврсдс o раду Глав- 
ног савеза Српскпх земл>орадн11чких 
задруга; 

7 — Саошптењс o одговорнма Ми- 
нистара на интерпелације наррдних nb- 
слапика; 

8 — Саопштеље захтсва Мипистра 
правде o продужењу кривичиог поступ- 
ка  против народних послапика; 

9 — Отсуства народних посланика; 
10 — Молбе и жалбе; 
1 1 — Разпа  акта; 

Страна Страна 
12 — Предлог закона.о преносу има- 

ња „Душан Силни" na соколско дру- 
iiiTBo „Београд-Матица" упућује се na 
111)оучавање Одбору за закопске пред- 
логе o ватрогасништву и физичком вас- 
iiHTaii>y. 

Говорммци: Трипко Нинковић и Бран- 
KO  AupaMOBiili  1—3 

ПРИЛОЗИ HA КРАЛУ XLV1 САСТАНКА: 
1 — Извештај Адмпппстратпвпог 

одбора; 
2 — Иитерпслацмјс пародних по- 

сланнка др. Марка Кожула n другова, 
Трипка HiiiiKOBiiiia, др. Ивана Лончарс- 
вића и другова, Бранка Ађрамрвића .    . 4—Bi 

XLVn  РЕДОВНИ САСТАНАК 8 ЈУНА 
1933 ГОДИНЕ. 
ПРЕ ДНЕВНОГ РЕДА: 
1 — Читање и усвајање запнсппка 

XLVi  редовног састапка; 
2 — 1 Гримедба na запнспнк Бранка 

Аврамовића и одговор секретара Анте 
Ковача; 

3 — Чнтање указа Његовог Вели- 
чанства Краља o уважавању оставке 
Мннистра пољопривреде Јураја Деме- 
тровића и o 11оставл>ењу за Мннистра 
иол.опривреде др. Л^убомнра ToManiiilia, 
сенатора; 

4 — Читањс указа Његовог Всли- 
чанства Крал)а d поставлЈењу за Mmm- 
стра без портфеЛ)а др. Будислава Гргура 
АнђелиновиН^ј бнв. Мипистра и народ- 
ног послапнка; 

5 — Комеморатибни говор Претсед- 
ника Народне скупттине поводом смрти 
народмог посланика Вјекослава Спни- 
чића; 

(5 — Саопштење извештаја Сената o 
усвајању закопских предлога: o сиора- 
зуму и рсжиму o уре1)ен.у специјалпи.ч 
сервнса у Ђердапу; предлога буџета др- 
жавннх расхода н ирихода са предлогом 
Финаиснјског закоиа за  1933/34 годину; 

7 — Саопштење извештаја o потвр- 
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ђеним законима: Закона o Пакту o орга- 
низацији Мале антанте; Финансијског 
закона за 1938/34 годину; Закона o o- 
бразовању нових срезова: градачачког, 
маглајског, босанско-граховског, добој- 
ског и теслићког; Закона o изменама и 
доиунама закона o избору народних ио- 
сланика; Закона o изменама и допунама 
закона o удружењнма, зборовима и до- 
говорима; Закона o општннама и Закона 
o споразуму и образовању специјалних 
сервиса у Ђердапу; 

8 — Саопштење o подношењу за- 
конских предлога: o Међународној кон- 
венцијн за изједначење подношенЈа рс- 
зултата анализе матернја намењеннх л>уд- 
ској п сточној исхрапи, од стране Ми- 
нистра ииостранпх послова и Министра 
социјалне политике и народног здрав- 
ља; o допуиској конвенцији o регулиса- 
њу путем компензација трговачких no- 
траживан.а изме1)у Краљевпне Лугосла- 
вије и БелгијскоЛуксембуршке Пј-ш- 
вреднс Упије од страпе Министра ипо- 
странпх послрва и Министра трговине 
ii иидустрије; o ме^ународпом споразу- 
му o бродовима светиопнцима од стра- 
не Мнннстра саобраћаја и Министра 
иностраних  noćiiOB'a; 

9 — Саопттеи.е o подношеп.у за- 
конског предлога 6 изменама и допу- 
нама Закоиа o судским таксама од 30 
маја 1930 годнне од страие Бошка Зел.- 
ковића и другова, иародних послаиика, 
п усвајање његове хитности; 

10 — Caormneibe o подношењу па 
сагласност уредбе и решења Мннистар- 
ског савета o поступку посредоваи>а од 
4 јануара 1933 године и o рсгулисању 
исплата улога код појединих иовчаннх 
завода од 27 децембра  1932 годиме; 

11 - - Подношење Народној скуп- 
iimiim од стране Мипистра финаисија 
ма одобрење решења Министарског са- 
вета бр. 10105 од 12 априла 1933 годи- 
не и решења Мнннстарског савета бр. 
14846 од 31 маја 1933 године; 

12 — Caoiumeibc одборских изве- 
miaja за проучавање законских предло- 
ла: o нзмеиама и допуиама закопа o ле- 
карима специјалистима за болести уста 
и зуба и o зубним техиичарлма; o орга- 
инзацији ватрогаства; o обавезпом теле- 
сиом васпиташу; o пренбсу права вла- 
сништва имања са гимнастичкрг друштва 
„Душан Силни" у Београду na сокол- 
ско друштво Београд—Матпца; 

13 — Саопштење »нтерпелација na- 
родних посланика: Муста(|)е Мулашћа H 
другова на Мнннстра трговиие и инду- 
стрнјс, просвете и ([шнапсија o лнкви- 
дацнјн „Народног дела"; др. Анте Кун- 
тарића на Министра фннаисија o не- 
исплаћивању дугова, уложених код Хр- 
ватске сел>ачке задружне банке у За- 
гребу; др. Николе Ке111ел>евн11а и друго- 
ва na Л^ппнстра нностраиих послова o 
писању стране штампе o ревизији уго- 

вора o миру; Мнлоша Драговића na 
Министра саобраћаја o раду Удружења 
поштанско-телеграфских и телефонскпх 
службеника; др. Николе Никића и дру- 
гова иа Прстседника Ммнистарског са- 
вета o противзаконитој мресуди Држав- 
ног суда за заштиту државе протнв др. 
Влатка Мачека; п др. Милана Метикоша 
и другова na Министра саобраћаја o 
бесплатном превозу народа на зборове 
Ј.Р.С.Д. странке; 

14 — Саопштење извештаја Mimii- 
стра унутрашњих послова и шума и руд- 
ника o одговорнма на послапичкс иитер- 
пелације; 

15 — Саопштење 'захтева Мнинстра 
правде за издапање суду народннх no- 
сланика; 

16 — Отсуства народних посланика; 
17 - Молбе   и   жалбе; 
KS — Разна акта; 
19 — Питаље иародмог послапика 

Стевапа Ћирипа и Југослоиеиског на- 
родног клуба na Миннстра ннострапих 
послова o писању штампе o ревизпји у- 
говора o миру. 

Говориици: Бранко Аврамовијј, Ми- 
нистар иностраних послова Богољуб 
Јевтић, Стеваи Tnipiili, др. ЈБудевит 
Ауер, др. Људсвит Пивко, др. Никола 
Кешељевић  

Страна 

17—29 

ПРМЛОЗИ HA КРАЛУ KLVII САСТАНКА: 
1 — Интерпелације нарбдних по- 

сланика Мустафе МУлалића и другова, 
др. Анте Кунтарића, др. НикоЛе kemc- 
љевића и другова, Милрша 11. Драго- 
вића, др. Николе Никића и другова, др. 
Мнлана Метикоша и другова; 

2 — Питање наррдног пбсланика 
Стеваиа Ћирића на министра нностра- 
них  послова  o  писан.у штампе  o  реви- 
зијн уговора o миру  29—34 

3 — Предлози закона: o Ме1)уна- 
родној конвенцији за пзједнач^ве под- 
ношења резултата анализе материја на- 
мењених л.удској н сточној исхрани; 
Предлог закона p допунској копвенцпји 
o 1)сгулисању путем компензације тргр- 
вачкнх потраживања између КралЈевине 
•Југославије и Бслгијско-Луксембуртке 
Привредне уиијс; Предлог закона o ме- 
ђународном споразуму o бродовима све- 
тионицима, који се налазе ван одређе- 
пог места; Предлог закона Бошка Зељ- 
ковића и другрва p изменама и допу- 
нама закона o  судским  таксама. 

Уредба o поступку посредован.а; 
Уредба o регулисању исплата улога код 
појединих новчаних завода. 

Решења Министарског савета o ца- 
ринској Tapii(|)ii, o забраин увоза робе 
из Аустрије, o ук11дан.у решен.а o за- 
брами увоза робс »з Аустрнје. 

Извештаји одбора: o изменама п 
допунама Закона o лекарима специјали- 
стима за болести уста и зуба и o зубиим 
техничарима; o обавсзмом телесном ва- 
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спитању;о преносу npaua власпиштва и- 
MaiL.a у Бсограду у Крунској улнци бр. 
22 са гимнастичког друштва „Душан 
Силни" na соколско ;ii>yiiJTUo Београд— 
Матица        34—57 

XLVUl  РЕДОВР^И  САСТАНАК  9  ЈУ11Л 
1933  ГОДИПЕ 

ПРЕ ДНЕВПОГ РЕДА: 
1 - Читап.е и усиајањс записпика 

XLVII  редоипог састапка; 
2 — Саопштење o иоднишеал' за- 

конског ПЈкчч.има o копцснцијама и спо- 
разумима изме1)у Крал.евиие Југославмје 
и КралЈевиие Румуппје од стране Минн- 
стра соција.шс политике и иародиог 
здравл)а, правде, caoopahaja, пољопри- 
вреде, војске и мориарицс, фпнаисија, 
ииостраних послова, унутрашњих посло- 
ва и  просвете; 

3 - - Саопштење o подношењу na 
сагласност Урсдбе u измеин, Уредбе o 
иоступку посредовања и У})едбе 6 прог 
дужеизу рокова за утужепс меиицс зсм- 
Л>орадника од страис Ијјетседпика Мн- 
нистарског савега; 

4 - Саопштење и усвајање изве- 
штаја Верификациоииг одиора o до.ча- 
ску за наЈХЈдиог послапика др. Виктора 
Ружића na место поч. Вјекослава Cmm- 
чића; 

5 — Саопштен>е интерпелација иа- 
родних послаиика: Милоша Драговп!^! 
na Мипнстра caoupaliaja v дава1Бу Ge- 
сплатннх карата за превоз учесника на 
зборовс .1.Р.С.Д. страике и одлуке На- 
родне скупштине o одбијању тражене 
хитностн; др. Николе Ппкића и другова 
на Министра финансија o противзако- 
нитом oriTepelicibV' и наплатп самоуправ- 
не порезе, иајамиог и ватрогасиог при- 
реза од страие oiiiiniiue града Загребја; 
др. Милана Метикоша на Прстседиика 
Мипистарског савета o држаиЈу зборова 
Ј.Р.С.Д. страике иа немачком и мађар- 
ском  језнку; 

6 — Отсуства   народиих   посмаипка; 
7 — [ Iiiiiube пародпог иосланика 

Лована МисирлиКа иа Пре^седника 11a- 
1)одпе скупштине 6 штамгкпву CTCIKJ- 
графских бслокака и одговој) Претсед- 
пика  Народпе скупигпше. 

Говорницн: Мниистар с^обр^ћаја 
Лазар Радивојевл!!, A\iui()i]i Драгрвић, 
Претседник Мародпе скупштпне др. Ко- 
ста  Кумапуди и Јоваи A\IICH|VIHII. 

Дпсиии ред: Избор Одбора за про- 
учаван^е заколских иредлога o Mcljvna- 
родним уговорима и споразумимз.    .    . 59—62 

11РИ.ЛОЗИ HA КРА.ЈУ NLVIU САСТАНКА: 
1 — ИнтерпеладиЈе   народних   nb- 

слаиика Милоша Драгов11|1а, др. Нпколе 
Никића и другова, др. Милана Мети- 
коша        62—64 

2 — Предлози закоиа: o копвеици- 

јаиа између Крал.евнне Југославпјс и 
Краљевине Румуиије (19 копвспцнја). . 

3 -- Уредба o продужсњу рокова 
за утужењи .мспица земЛ)0()адт1ка; У- 
редба o ii3i\icmi Уредбе o поступку по- 
средовања 139 

XLIX  РЕДОВМН  ĆACTAHAK   10  ЈУНА 
193? ГОДИНЕ. 

UPE /llli^mior PE/IA: 

1 н- 4iiTaii>c ii усвајап.е записиика 
XLVm   редовног   састанка; 

2 — Саоиштеље извсштаја /vhiiin- 
СТра иол.оприврсде o иовлачињу Пред- 
лога закона p измспама и доиуиама по- 
јединих закопскпх ii[)oiinca o aipapnoj 
реформи; 

3 -- Caoiumcibc p подпошељу Ha- 
родној скупштими од стране Министра 
пол.опривредс на решење закопскнх 
предлога o .шквидацији аграрие |)e(|)<)i)- 
мс na всликим поседп.ма и p ypcl)eii.y 
аграрних односа у раниЈим покрајинама 
Јужне Србпје и Црис lope и Закоиа o 
насел>авању Јужних крајева; 

4 — Саопштење o подношењу На- 
родпој скупштини na pciueibe законског 
предлога q из.мснама и допуиама Зако- 
na o беглучкнм земљама у Босни и Хер- 
ЦСГОВИНИ од страис иародних nociami- 
ка Хусеина Ka/tnlia м другсЈиа; 

5 — Саопштењс p конституисању 
Одбора за проучавање законских пред- 
лога o међународним уговорима и спо- 
разумима; 

(i - - CaoiiLmeiijc иитериелација иа- 
родних иосланнка: Милоша II. Драгови- 
ha na Мииисгра фпнапсија o поступку 
чиновника Пореске уираве у Лебану; 
Мплоша П. ДраговиКа na Министра по- 
л>опривреде o поступку марвепог лека- 
ра — рсферета встсрине Среза леско- 
вачког др. Марка Ранитови^а; др, Мн- 
лана Метикоша na Mmincipa caoopaliaja 
0 укидању објава за путовање службе- 
ипка n исизиоисЈЈа државних caoopahaj- 
них устаиова; ЈМплоша П. Драгови^а na 
Претседни^ Миппстарског савста o а- 
вансу од 4 мплпопа дипара угљенику 
„Марија" у Цсрју; др. Ииколо Кешеље- 
вића na Мипнстра соцпјалпе иолнтике и 
народпог зд1)авл>а o пс11одпошеп>у I la- 
родној скупттипп 1 јредлога закона o 
ппвалиднма; .hicima Стажп!^'! na Прет- 
седника MiiniiCTa|)CK(jr савета o хапше- 
њу бив. наррднрг iKKViainiKa Мвапа Кра- 
л>ића из Копрпвппцс; др. Фрапзе Гру- 
бера и другова na Мпппстра ncvhoiipn- 
врсде 0 закл.учцима коп(ј)ерепцпјс а- 
грарних држава у Букурешту n ставу 
наше делегацнје na Лондопској конфе- 
ренцији у погледу екопомско-фппанспј- 
ских питања. 

7 — Отсуства   пародннх   послапика. 
Говорпнци: др. Никола Кешел.евп!!, 

Страна 

64-  131) 

-140 
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др. Фрањо Грубер, Министар пољопри- 
вреде лр. ЈђубомиЈ) Томашнћ. 

Дневнн ред: 1 — Претрес н усва- 
јање у начелу, појединостима и коиачпо 
извештаја Одбора за проучанање закои- 
ског предлога o ваздухопловној конвеи- 
цији изме1)у Краљевине Југославије и 
Републике Аустрије Hl- -146 

ПРИЛОЗИ MA КРАЈУ  XL1X  САСТАНКА: 
1 - - Интерпелације наррдних по- 

сланика: Мнлоша Драговића (три); др. 
Мнлана Метнкоша; др. Николе Keuic- 
љевића, Лоснпа  Стажи^а 146—148 

2 — Предлозн закона: o изменама 
и допунама Закона o ликвидацији а- 
грарне ре(1)0[)ме иа велнким поседима 
ОД 19 јуна 1931 са изменама н допуна- 
ма тога закона од б децембра 1931; o 
изменама и допунама Закона o уређењу 
аграрних односа у раиијим покрајииама 
Лужне Србије н Црпе Горе од 5 децем- 
бра 1931 и Закона o HaceJbaBaiby Јужних 
крајева од 11 јуна 1931  са п.еговим из- 
менама и допунама од 5 децембра 1931.    148—160 

L РЕДОВНИ САСТАНАК  12 
ГОДИНЕ 

1УПЛ   1933 

UPE ДНЕВНОГ РЕДА: 
1 — Читање И усвајање записника 

XLIX  редовног  састаика; 
2 — Mnraibe Указа Његовог Велп- 

чанства Краља o заступању Министра 
ипостраних послова БоголЈуба Левтићи 
од стране Мннистра без портфел.а др. 
Алберта Крамера; 

3 — Саопштење o тражењу хитно- 
сти од стране Министра полшпривреде 
др. Л>убомнра Томашића, за законски 
предлог o ликвидацијн аграрнс реформе 
на велпким поседима и усвајање хитио- 
сти; 

4 — Саопштење одборског пзве- 
штаја o законском предлогу o изменама 
и допупама Закона o ликвидацијн аграр- 
ис реформе на великим поседнма; 

5 — Саопштење ннтерпелација иа- 
родиих посланика: др. Мваиа Лончаре- 
вића и другова на Мииистра упутраш- 
њих послона o полнцијском безакоњу 
извршеном над др. Матом Хорватом, 
бнвшим старешином Среског суда у 
Двору; Мнлоша II. Драговића, народмог 
посланнка, na Мипистра упутрашњих 
ПОСЛОВа o поступку r. Попова, опттип- 
СКОГ бележника у Јабуцн, Среза панче- 
вачког; Тодора Хаџн-Димитријевмћа, па- 
родног посланика на Министра просвете 
o издању Kibure др. Kocrnlia ,,0 полном 
питању"; Милоша П. Драговића, народ- 
НОГ посланика, на Министра просвете o 
поступку ипституција .1.Р.С.Д. и школ- 
СКИХ иадзорника према учител.има; 

6 — Отсуства   народпих   посланика. 
Говорници: Ммлош Драговић, Ми- 

нистар унутрашших послова Живојин 
Лазић. 

Дневни ред: Претрес и усвајање у 
начелу, поједииостима и коначио Пред- 
лога закона o организацији ватрогаства. 

Говорници: Известнлац Антои Це- 
рер, Мннистар за фпзнчко BaciiHtaibe иа- 
рода др. Лавослав Ханжек, Милан flo- 
бровољац 161—170 

ПРИЛОЗИ HA КРАЛУ L САСТАНКА: 
1 — Извештај Одбора за проучана- 

ibe законског предлога o изменама и до- 
пунама Закона o лпквидацпји агркрне 
реформе na великим поседима и изве- 
штај  одборскс  мањиис; 

2 — Интерпелацнје народних ио- 
сланика: др1 I-uuma Лончаревића и дру- 
гова; Милоша ДраговиИа (две);Хаџн-То- 
дора Димитријеви^а 171—175 

LI РЕДОВНИ САСТАНАК 13 
ГОДИНЕ. 

1УНА 1933 

UPE ДНЕВИОГ РЕДА: 
1 — Читање и усвајање запиашк.' 

L редовног састанка; 
2 — Саопштење одборског изве- 

штаја o Предлогу закона o копвсиција- 
ма између Краљевине Југославнје и Кра- 
ЛЈевине Румуиије; 

3 — CaonujTeibe законског предло- 
га народних посланика Милапа Иетко- 
вића и другова o изменама и допунама 
Закопа o беглучкнм землзама у Босни и 
Хергецовипи; 

4 — Саопштење интерпелација иа- 
родних посланика: др. Николе Никнћа и 
другова na Мипнстра унутрашњих ио- 
слова o убнству у Випковцпма; Милин- 
ка Милутиновнћа иа Претседника Миии- 
старског савета o редукцији жепског о- 
собља no државпим иадлештвима; 

5 — I1итање пародиог посланнка 
Алојзија Павлнча а| повреди Пословннка, 
ua Претседиика Народне скупишше и 
одговој)  иретседавајуКег. 

Говорници: Потпрстседник др. Авдо 
Хасанбеговић, Алојзије Павлич, Милан 
Добровољац. 

Дневни ред: 1 — Претрес и усваја- 
ње у пачелу, појединостима н коначио 
Закоиа o коивеицијама изме1)У Краље- 
вине Југославије и КраЛ)евине Румуиије; 

2 — Претрес и усвајање у начелу, 
појединачно и коначно Предлога зако- 
иа o нзмеиама н допупама Закона o зуб- 
ним лекарима специјалистнма за боле- 
сти зуба и уста н d зубннм техннчарима 
са нзменама и допунама које je Сенат 
учннио. 

Говорници: Известилац Милоје Со- 
кић, Министар без порт(|)ел>а и заступ- 
ннк Министра пиостраних послова др. 
Алберт Крамер, Стсван Ћирнћ, Мнлан 
Мравл.е. 

Саопштење o тражењу хитности за 
Предлог закона o уре1)ењу аграрних од- 
носа у ранијим покрајииама Јужне Ср- 
бије и Црне Горе н усвајање хитности; 
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саопштење Одборског извештаја o за- 
коиском предлогу o уре1)ељу аграрни.х 
односа у раинјим иокЈЈајииама Јужне 
Србије и ЦрнеГоре. 

1 оворпици: Миинстар пољопрШр& 
де др. Љубомнр ToMaiunh. 

3 -- Претрес и усвајање у начелу, 
поједимостнма и коначно прсдлога 1-ia- 
кона o иреносу права власпости иман.а 
у Београду, у Крупској улици бр. 22, са 
Гимпастичког друштва „Дутан СнлтГ 
na СоколскО друштио Београд—Матица- 

Говсрници: Милан Mpaiube, Miimi- 
crap за физичко naciiinaH)e парода др. 
Лавослав Хапжек 177—188 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ Li САСТАНКА 
1 - - 11редлог закона 1^нлана Петко- 

виИа и другова o измеиама и допунама 
Закопа o беглучкнм земљама у Босни И 
Херцеговини  

2 — Интерпелације на1)одних по- 
сланика: др. Николе ИикиКа н Милннка 
Р.  МилутшШкћа  

3 — Предлог закоиа д изменама и 
допунама Закона o лекарима С11ецијал11" 
стима за болести уста и зуба и o зубним 
техничарима од 18 иовембра 1930 гиди- 
не у [»едакцијн Сената  

4 - - Извештај Одбора o предлогу 
закона o изменама и доиуиама Закона o 
уређењу аграриих односа у рапијим ио- 
крајннама Лужпе Србије и Црме Горе од 
5 децембра 1931  

5 - - Пројекат закона o иреносу 
власности имања у Београду у Крунској 
улици бр. 22 са Гимнастичког друштиа 
„Душан Смлни", односио БбОРјЗадскОР 
соколског друштиа „Душан Силии", иа 
Соколско друштво Београд—Матица, " 
O укидању ограничеша својине из Указа 
од 3 марта 1905 годнне 199- 

188—189 

-190 189 

190—194 

193 -199 

-200 

LII РЕДОВНИ САСТАНАК I4.I.V11A 1933 
ГОДИНЕ. 

UPE  ДНЕВНОГ  РЕДА: 
1 — Чнтање и усвојење заппсника 

LI   редовног састапка; 
2 - - Саоиттење o подпошењу на 

решење Предлога закоиа o друттву Цр- 
веног крста Крал.евпие Лугославије од 
стране   Мииистра   војске   п   морнарицс; 

3 — Саопштење одборског изве- 
штаја o законском предлогу o нзменама 
и допунама Закоиа o беглучким земл>а- 
ма у Босни и Херцеговини; 

4 - - Саопштење o тражењу хитно- 
сти за законске предлоге o измснама и 
допуиама Закона o беглучким земл.ама 
у Босни ii Херцеговинн од стране народ- 
иих посланпка Милана Петковнћа и дру- 
гова и Хусенна КвДИћа и другова, и у- 
свајање хипшсти; 

5 — CaomiiTeibe мигс|)11елација па- 
родних посланика: А,10јзија Павлича, na 
Министра шума и рудпика b мемсилаће- 

иој поруџбипи од стране Дирекцнјс др- 
жавних рудника месном млину у ЦеЛ)у; 
Алојзпја Навлича, на Министра тргови- 
не и индустрије o смањењу возне тари- 
фе Југословенском   стручном   савезу у 
ЈБубљаниј Алојзија Павлича, na Миип- 
стра шума и рудника o Правилнпку бра- 
гинскнх благајни; Алојзија Павлнча, иа 
Министра финаисија o штстој полши- 
ци   Народне  банке  за   ттедиипицс,  за- 
друге и индустрије у Дравској бапови- 
im;   др. Марка    Кожула и другова,   na 
Иретседника Мимистарског савета  o  о- 
тварању дискусије o привреднбј кризи 
у Иародној скупштини; Ферда Шеге, на 
Мимпстра  граћевина  o забрани  вожње 
исииама теретиим аутомобнлима ма јав- 
иим  путевима; Миколе  В. CraJKOBiiha  и 
другова, народних посланика, на Mmni- 
стра пољопривреде o нсисправпом раду 
управника Савеза сриских земл)01)ад11ич- 
ких задруга; Милоша 11. /IparoBiilui, иа 
Министра cao6paliaja o  раду Мнлутина 
Илића,  управника  Поште   Београд  11   и 
његовог   iioMoiiiiiiKa  Милаиа  Сербеиије; 
Милоша 11. Драговића, na Министра фи- 
нансија o поступку чппонппка Порескс 
управе  у  Лебанпма   са   појјсским   одбо- 
рол   Општине  до1вокоњувачке;   Николе 
В.  CraJKoniiiia,  na  Мппистра  (јјипапспја 
o  пеправплпој  исплати  задружпе  стоке 
која je продавапа преко Савеза српскпх 
земЛ)ОрадпЈ1Ч1<пх задруга у Бечу; Алој- 
зија   Павлича,  na  Мпппстра   социјалпе 
политике и народпог здрав.1>а o редук- 
цији рудара у ■грбовЛ)апскпм рудмпцпма; 
Мнлоша 11. /4pai()niilia, o гражењу првеп- 
ства за његову пптсрпслацпју na Mnim- 
стра   просвеге   6   поступку   ипстптуцпја 
Ј.Р.С.Д.  n   школскпх  падзорппка  према 
учител.пма; др. Николе Hmailia n друго- 
ва, na Мппистра упутрашњих послова o 
политичком убиству падПавом БпртнНсм; 

6 — Отсуства пародпих послаппка; 
Говорници: Miiniiciap поЛ)ОПрнвреде 

др.  ЈБубомпр  ToManinli. 
Дневни ред: 1 - - Претрес n усваја- 

n>e у пачелу, поједппостпма n копачпо 
предлога закона o ликвпдацпјп arpapne 
реформе na велпким поседима. 

Говорници: Известплац lieliinie др. 
Људевпт Ауер, пзвестплац мањине Bacn- 
лије Трбић', Мппистар пољопривреде Др. 
Љубомир ToManmii, др. Славко Шећеровј 
др. Ђуро JIeyiiinli, Албјзије Павлич, Ло- 
ван МисирЛИћ1, др. Иван Лопчаревпћ, P'ii- 
томир Видаковпћ, др. Светислав Михај- 
ловић. 

2 — Претрес и усвајање у пачелу, 
поједипостима и копачпо Предлога за- 
копа o пзмепама n допупама закопа 6 
уређењу аграрппх односа у рапијнм no- 
крајинама Јужне Србије и Црне Pope од 
5 децембра 1931 годппе n Закопа o nace- 
љаваП)у Лужпих крајсва од 11 јупа 193] 
године са његовпм пзмепама и допупама 
од 5 децембра   1931   годипе. 

Говорници: Известилац др. Лзудеппт 
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Страна 
Ауер, Миннстар пољопринреде др. Jhy- 
бомир Томашић, Војко КуртовиК, Алој- 
зије Пав.чич 201—233 

Минпстарског савета Бр.  IDISG/IV од 20 
јуна  1932 годнне o укидању увозне ца- 

Страна 

233—241 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ LU САСТАНКА: 
1 — Закон o друштву Црвеног кр- 

ста Kpa.i.eumic Лугославнје  
2 — Иитерпелације народних по- 

сланнка: Алојзија Пав.шча (пет); др. 
Марка Кожула, др. Ферда Шеге, Николе 
CrajKOBulia и другова, Милоша Драговн- 
Ка (две); Ииколе CraJKOBiiha; др. Инколе 
Никића  и другива 241—247 

Lili  Pimoiil-IH  САСТАНАК  24  ЈУЛА 
1933  ГОДИНЕ. 

UPE  ДНЕВНОГ   РВДА: 
1 — Чнтање и усвајање записника 

LU  редовног састанка; 
2 - - i јримедба na запнсник народ- 

ног посланика др. Нвана Лончаревића и 
одговор 1 фетседпика 1 lapo;;iie скуп- 
штине; 

3 — Комеморативни говор Лретсед- 
ника Народне скупипиие поводом смрти 
посланнка Лазара Кузмаиовића; 

4 - - Саоиштење извештаја Сеиата 
0 усвајању закоиских предлога: (j прс- 
носу права власности uMaiha у Београду 
у Крунској   ул.  бр.  22  са  гимнастичког 
руштва „Душан Силни" na соколско 

друштво Београд—Матица; o конвенци- 
јама и сиоразуЈиима између Краљевиис 
Југославије и Краљевине Румуније; o 
ваздухоиловиој копвенцији са допун- 
ским протоколом изме1)у Краљевине Лу- 
гославије п Републике Аустрнје; o орга- 
низацији ватрогастиа; o измепама и до- 
иунама Закоиа o ликвпдацији аграрнс 
реформе na вслпким поседима; o изме- 
иама и допунама Закоиа o уређењу а- 
грарпих односа у раннјим покрајинама 
Јужне Србије и Црне Горе и Закона o 
насел>авању Јужипх крајспа; 

5 — Захтси Мииистра војске и мор- 
нарице да се Предлог закоиа p Дру- 
штву црвеног крста Краљевиие Лугосла- 
вије прогласи за хптаи и усвајаље хит- 
ности; 

6 — Саопштеи.е p подиошењу за- 
конских предлога од стране Мннистра 
ииостраних послова п Мпннстра пољо- 
привредс o ме1)унаролноЈ коивенцији за 
уређење лрва иа китове; од стране Ми- 
нистра трговине и ндустрије и тини- 
стра иностраиих послова o трговписком 
араижману изме1)у КраЛ)евине Југосла- 
mije и Крал.евине Ма1)арске и Гавре Ми- 
лошеви!^! и другова 6 Југословснском 
националнрм храму; 

7 — LaoiiniTCihc да Мипистар фи- 
нансија подноси Скупштнми на олобре- 
ље peiiieii>a Миппстарског савста Бр. 
18871 од 11 јула 1933 године o проду- 
жеи.у важности за годину даиа решења 

рине Предлога закона o ошптнпској ца- 
ринској тарифи; 

8 - - Саопштења извсштаја Имуии- 
тетног одбора; 

9 — Саопштење ()дб1)рских изве- 
штаја: извештаја Финаисијског одбора 
0 решењу Министарског савета no коме 
се напомени "за броја 24 увозне тармфе 
Предлога закопа o оиштиј царннској та- 
рнфи додаје нова реченица: „одредбе 
ове напомеие важиие и upu примени ма- 
ксималис тарифе"; извештаја o решењу 
Министарског савета o забрани увоза 
робе из Републнке Аустрије; извештаја 
0 решењу ЛАинистарског савета o укида- 
њу peineiba Министарског савета o за- 
брани увоза робе из Републике Аустри- 
је — н усвајање тпх извештаја; 

10 — Саопштење изветтаја u по- 
тврђеним закоиима: Закона p изменама 
и домупама Закона оликвидацији аграр- 
не реформе на велнким иоседима од И) 
јула 1931 годимс са изменама и допуна- 
ма тога Закоиа од 5 децембра 1931; За- 
копа o нзменама и доиунама Закона o 
уре1)сњу аграрних односа у раиијим по- 
крајинама Јужне Ci)6nje и Црне Горе од 
5 децембра 1931 годиие и Закоиа u na- 
сел>аван)у јужних крајева од 11 јуиа 
1931 годиие са iberoBiiM изменама и до- 
пуиама од 5 децембра 1931; Закона o 
организацнјн ватрогаства; Закона o пре- 
носу права власности имап^а у Београду 
у Круиској улицн бр. 22 са гимпастич- 
ког друиива „Душан Силни" na Сокол- 
ско друштво Београд—Матпца; Закоиа 
o измснама и допунама Закопа o лекари- 
ма специјалистима за болести уста и зу- 
ба и  o зубним техничарима; 

11 — Саопштење интерпелација па- 
родних посланика: Милинка Милутино- 
вића на Мипистра rpaljcmina o 6ecrii)an- 
ном заузимању земљишта грађанцад 
Среза драгачевског за изградњу путева; 
др. Марка Кожула и другова иа Мини- 
стра просвете o протерпвању 1)ака због 
суделоваа.а у машк^естацијама Зрињ- 
ском и Франкопану; Косте АлексиКа na 
Министра caoCipahaja o промету креча и 
времену истова])а иа жел.езничким ста- 
ницама и тражење да joj се призиа пр- 
венство; др. Mn/iaiia Метикота на Мн- 
нистра (|)iiHanciija p поступци.ма (])ирме 
„Моитапика" A. Д. у Загребу; др. Mila- 
na Метнкоша na Министра социјалне no- 
лнтике и иародног здравл^а o хитној no- 
Moliii иезапосленим приватним чииовии- 
цима н намештсницима; др. Mniana Ме- 
THKouia na Министра полкшривреде o 
нсзаконнтом поставл.ању комесара у 
Средишњсм пчеларском друипву за 
Дрннску бановину у Сарајеву; Мнте Ди- 
митријевићђ иа Миннстра нностраних 
послова o значају ме1)ународне иолити- 
ке  између  Совјетске  Руснје   и   држава 
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Мале Аитапте; др. Милана Метикоша na 
Претседннка Мипистарског савета o ски- 
да11>у са диевног реда Мредлога закоиа 
o заштити земљорадника; Милоша Дра- 
roBi-iha na Мимистра просвете o iipora- 
шан;.у учител.а који иису ч.чанони Л.Р. 
С.Д. CTi)aiiKe и тражење да joj се призна 
првенство; Милоша ДраговиКа на Миип- 
стра социјалне политике н народпог 
здравља o иеиспла^ивању ипвалидске 
потпоре пнвалидмма и инвалидским по- 
родпца.ма и тражење да joj се призна 
прнепство; Милоша ДраговиЈ1а иа Прет- 
седиика Миннстарског савета o дневии- 
цама активппх минисгара, којп cv па- 
роднн посланици и тражеи)е да joj се 
призиа првенство; Мнлоша Драгови^а 
на Министра пол.опривреде o пословању 
11ривнлеговане аграрне банке, тражење 
да joj се призиа мрвенство и vcBajaibe 
првенства од стране Мннистра iio.i.oni)!!- 
вреде; др. Ннколе КешелЈевиКа na Миии- 
стра умутрашњих послова o незакопн- 
тим поступцима уиравиих oprana и тра- 
жегве да joj се прпзиа првенство; др. 
Миколе Keme.henniia na Министра 11ол>(Ј- 
привреде o незакоиитим поступцима по- 
љопривредних oprana према земЛ)Орад- 
иицима н прнвредиицима и o neii3;iaBaiby 
обвезница Привилеговане arpapne банке 
државним 4HHOBiinuHi\ia, тражење да joj 
се призиа ирвснство н одбијање ирвеи- 
ства од страпе Мнинстра пол.опривреде; 
Стјепана Ваљавеца и другова на Прет- 
седника Министарског савета o против- 
законнтом раду v.r. Милана МаЈ^гулита 
и др. Ханжека у Крнжевцима; Антоиа 
Церера и другова на Мппистра војске и 
морнарице o гшзивању na војиу вежбу 
сељака Колснца Валентина за време naj- 
већег пол>ског посла, тражен>е да joj се 
призна првеиспш и примање првенсгна 
од стране Министра војске и мормари- 
це; Ловре Кнежевнћа н другова на Ми- 
пистра уиутрашњих послова o раду вип- 
ковачког градског иачелника др. llaje 
Шумановца; Милника Милутинови!^! иа 
Министра шу.ма и рудпика o задужешу 
приреза Опплиие горњодубамке, Среза 
драгачевског, Бановнпе дринске; 

12 - CaoiiiiiTeibe извештаја Мини- 
стра yiiyTpaiiin>iix послова, rpaljCBiuia, 
просвете, соција.те по.штике и народног 
здравља и полЈОпрпнрсле o одговорима 
иа  посланичке нитериелацнје; 

13 — Сопштење захтева Л1инист[1а 
пранде за издавање суду народппх ио- 
сланика; 

14 — Отсуства пародних посланика; 
15 — Молбе и жалбе; 
16 — Разна акта; 
1 7 Примедба др. 11иколе Keuic- 

ЛЈевића o поијјсди Пословпнка, одговор 
Претседника Народне скупштиие и од- 
бијање хитности иитерпелације др. Ке- 
шел>еви11а од страие Претседника Mnmi- 
старског савета; 

18 — Одговпрп MinincTiipa na ус.к.'- 
ца iiiiraibu пародппх послаиика: Мипи- 
стра војске и морпарицс на питање 
Мите ДимитријевиКа o доношењу иових 
правила o радничком (|)оиду Hojiio-тех- 
ничког завода у КрагуЈевцу; na питаи.е 
Косте Алексића o набавци овса преко 
Спасоја СтапимировиИа, земЛ)Орадпика 
из села Мохова; Мннистра r|)al)eBiina, 
na пнтање народног посланнка ДуиЈана 
Живојиновића o регулисању обале реке 
Мораве испод ЛЈубнчевског моста у ата- 
ру Оиштние иожареначке; na интање 
тилоја СокнКа o iii)oiviamcH)y баповии- 
СКОГ пута првога реда 1 јрпзрен—Тоако- 
имца—lleh за држании; Мииистра 110Л)0- 
привреде, na питање Душана Живоји- 
НОВИћа 0 редуцпји nacMHiie KOI'^I у др- 
жавној сргели ,^1)убнчево"; иа питање 
Раденка Сарачеви^а o доношењу закои- 
ског пројекта o пол.опрнвредним комо- 
рама; на пнтање Душаиа /KiiBojimoBiiJia 
o матсрнјалној HOMOIIH и ослобо1)ењу од 
порезе и поштарине Кола јахача КраЛ)С- 
внне Југославије; 

Говорници; Министар војске и мор- 
нарице армијски ђедера^ Драгомир Ж. 
Стојановић, Миинстар гра1)евииа др. 
Стјеиаи Сркул>, Министар иолијцривреде 
др. Љубомнр Томашић, Mina Димигри- 
jeBnh, Коста АлексиК, Душан Живојино- 
вић, Милојс COKHII, Миладнп Велнмко- 
вић; 

Дневнн ред; Претрес и усвајаЈве у 
начелу и у поједииостима нзвештаја Од- 
бора за проучавапа' ЗвКОНСКОГ аредлОГА 
Хусеина Кадцђд и другова o нзменама 
и допунама Закоиа o беглучкнм земл>а- 
ма у Босни и Херцеговиии. 11збор од- 
бора за 11роучаван>е Закопског предлога 
o Друштву Црвеиог крста Крал>евине .ly 
гославије. 

Говорници: Хусеин Кади!), Мнпистар 
пол.с^привреде   др.   Јђубомир   ToMauinli, 
др.   Никола   KeuRVbeBnli,  Милан   Петко- 

Hllll   

Страна 

249—264 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ Lili САСТАНКА: 
1 — 1 [рједлрг закона o ме1)упарод- 

ној коивепцији за уре1)ење лова na кп- 
тове 265- 

2 — Предлог закона o трговииском 
аранжману  изме1)у  Крал.евипс  Југосла- 
вије и Краљевиие MaljapcKe 273- 

3 -- Предлог закона o Лугословеп- 
ском иациоиалмом храму     

4 — Решење Министарског савета 0 
увозној цариии na прешшћени схчмпор 
и сумпорпи цвет      

5 — Нзвештај  Имуннтетпог одбора    277- 
6 — Интерпелацијс цародиих iioc.ia- 

иика Мплинка Р. Милутиновнћа (две), 
др. Марка Кожула и другова, Косте 
Алексића, др. Милана Метпкоша (пет), 
Мнте Димнтрнјеви^а, Милоша Драгови- 
ha (четири), др. Николе Кешел^евића 
(пет), Стјепана ВаЛЈавеца и другова, Аи- 

-273 

-276 

276 

277 
-278 



XVIII 

Страна 
тона  Церерп  и  лругока,  Лопре   Кнеже- 
вића И другоиа 278—29:5 

LIV РЕДОВНИ  САСТАНЛК 
1933 ГОДИНЕ. 

љ 

записиика 

.I.VJIA 

ПРЕ ДНЕВИ0Г РВДА: 
1 — Читање  и  усвијан.с 

Lili редовног састаика; 
2 - - 11римедГ)а na записник Мнлоша 

Драговића| 
3 - Caoiimicii ■л 0 констнтуисап.х' 

одбора: за проучаиањс закопсксЈГ пред- 
лога o Друипву upiuMior Kpcia Краљени- 
пс Лугослапије; o споразуму o ypel)eii>y 
трговинског ПЈх-.мета изме1)у Крал>ев1те 
Југославије n Кра.иевипе Италије; 

4 - Саопштење » усвајс11>е извс- 
штаја Верисјјикациоиог o/iOojia no коме 
иа место поч. Лазара Кузмаиовића до- 
лази Исндор М. Жпвковић, претседник 
Општине витаповачке; нзвештаја Адми- 
нистратпвног одбора 6 ирегледу скуи- 
ШТИНСКИХ рачуна за врсме од 7 марта 
до 7 јуна 1933 годнне; 

5 - - Саопштење o подношен.у иа 
решење извештаја: Одбора за проуча- 
вањс закииског пЈ^едлога o y|)el)e!by трн 
говинског промета ИВМеђ^ 1\'рал.евиие 
Југославије и Кр&љбви^ Италије; ()д- 
бора за проучавање закоиског предлога 
o Друштву црвеног крста Крал^випе 
Југославије; Одбора за проучавање за- 
конског предлога o ме^ународиим уго- 
ворима и споразумима n то: o предлогу 
закона 0 споразумз- 0 стажијерима ns- 
међу Крал>6КИМв Југославије и Републи- 
ке Француске; o предлогу закона o до- 
пунском акту уз ме^ународиу конвепци- 
ју o превозу робе железмицом; o прсдло- 
ry закоиа o ме^умародпој кошкчтији 
o теретним линијама; o предлогу закоиа 
o ме1)ународном споразуму o бродовима 
светионпцпма, који се иалазс ваи одре- 
ђенога места; o предлогу закона o до- 
пунској конвенцији o регулисању путем 
компензација трговачких потраживања 
ИЗМеђу КралЈевипе Југославије и IJo.i- 
гнјско-Луксепбуршке привредпе уније; 
o предлогу закопа o ме1)ународној кон- 
веицијн за нзједначење подношења рс- 
зултата анализе материја памсп-еиих 
људској и сточиој храпи; o прсдлогу 
закона o трговинском аЈкшжмапу нзме^у 
Краљевине Лугославије и Крал.евине 
Мађарско; o предлогу закона o ме1)упа- 
родној конвеицнји за уре1)ење лова на 
китове; o предлогу закона o споразуму 
изме1)у Краљевине Југославије и Рспу- 
блнке Фраицускс o прес^ерепцпјалиом 
nocTynaiL-y ca југословемском пшеппцом; 
0 коивепцији за стварање друштва за 
полЈОпривредни хипотекарпи крсдит; o 
споразуму o уређељу трговипског про- 
мета изме1)у КралЈевине Југославпје и 
Краљевине Италије. 

6 — Саопштење интерпБлаци^а на- 

»iiiH 

! 

Страна 
родних посланика: др. Николе Кешел^- 
ВИћа на Министра унутрашњих послова 
o посгупцима Радојка ГавриловиКа, од- 
борника Опппине београдске; др. Мико- 
ле Никића и другова na Министра фи- 
пансија o протпвзакоиитом убирању 
троша[)11нске пристојбе иа внио од črpa- 
ne ошптиие града C 1авонск'ог Брода; 
др. Ивана Лончаревн^а и другова na 
Министра (|)iinanciija 6 раду компспје 
код рсвпзмје предлога Пореских управа 
C обзиром на порез течевппе И послов- 
ног промета; др. Николе HiiKiiha и дру- 
гова na Миппстра yiiyTpaiinbnx послова 
o зулумима жаплармеријских oprana у 
селу Оточац, Света Клара, Реметипцп, 
Срез загребачки, Велико Тјјговпппе, 
Срез Клањац, сроз Г-јелова|1, Ж^^папп 
оток llcvheinau u »(еравац срез Дервеп- 
та; Ристе Ђокнћа na Мииистра упутра- 
шњих послова o уклашаљу са положаја 
Ивана ФркбВИм, бпвшег савстппка A\ii- 
инстарства шума п рудника n Tpa>Keihe 
ХИТНОСТИ; др. Мплапа Метикота na 
Претседппка Ммпистарског савета o 
злоупотребама управппх oprana код 
састава n 11[)елаје капдидатских листа за 
општинске изборе; 

7 - - Отсуства пародппх  послаппка; 
8 — Питање народпих послаппка 

Рпсте Ђокића o пзбору n одласку nainc 
пптерпарламеитарне делегације na коп- 
ференцију у Риму и o посетп коју су 
nauin делегати, пародни послаппци, учм- 
ннлн ПоЛјСКом Парламенту n одговор 
Претседни^ Маролпе скутптппе; 

Говорници: Претседпик д]). Коста 
Кумапудн, Риста Ђ5КШ 

Днсвни ред: Претрес n усвајап.е у 
пачелу, у појединостима n копачпо пз- 
вештаја Одбсра за проучава||,е закоп- 
ског предлога o Друпггву црвеног крста 
Крал.евппе Лугославпје. " 

Говорници: Известплац др. Драгу- 
тпп Kocniii, Мппистар војске n морпа- 
рице армпјски ђ'ене'ра'л Драгомпр >К. 
CrojanoBiih, ;ip. Ђура Ociojnli ....    295—30} 

Caoiimreihe o подпошспјУ предлога 
закона o допуни Закопа b верској na- 
ставп у основним, гра1)анским, средп.пм 
n учптел.скпм школама у Крал,ев1тп 
ЈугославијИ од страпе Мпппстра npo- 
свете, тражење  n  усиајање  хптпостп. 

Избор Одбора за проучавање закоп- 
ског предлога Мплоја Сокнћа n другова 
0 пзмепама n лопунама Закопа o ппва- 
лидима, 

Избор Одбора за проучавање за- 
конског предлога Гавре Мплошевпћа n 
другова o Југословенском нацпопалном 
храму. 

Избор Одбора за проучавап.е закоп- 
ског предлога o лопупп Закчша o вер- 
ској настави у осповпп.м, граГјапски.м, 
средп;.пм n учптел.скнм школама у Кра- 
љевини Југославијп. 

Говорпнцн:  Министар  просвете  др. 
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Радепко  СтанкониН 
Страиа 

304—,406 

ПРИЛОЗИ HA KPA.I.V LIV САСТАНКА: 
1 - Изнсипаји одбора за проуча- 

naiije законских предлога: o споразуму 
o ypel)eiijy тргонписког пр^цеха из.ме!)}' 
Краљевине Југославијс и lvpa,i>ciiiine 
Италије, o угоиору o раду И noMohii 
нзмеђу Краљевине Југослаиије и Репу- 
блике Фрамцуске, o споразуму o стажи- 
јерима између Краљевине Југославије и 
Републике Француске, o допунском акту 
уз ме1)у11ародну конвенцнју o превозу 
робе жељезницом, o међународној кон- 
иенцији o теретним линијама, o међу- 
иародиом споразуму o бродоннма сис- 
тионицима који се налазе ван одређеног 
иеста, o допунској конвенцији o регу- 
лисању иутем компепзације трговачких 
потраживања између Краљевине Југо- 
славије и Белгијско-Луксенбуршке при- 
вредне Уније, o међународној конвен- 
цији за изједначење подношења резул- 
тата анализе материја памењених л>уд- 
ској н сточној храни, o трговинском 
аранжмаиу између Краљевине Југосла- 
вије и Краљевине Мађарске, o међуна- 
родној конвенцији за уређење лова na 
китове, o споразуму између Краљевине 
Југославије и Француске Републике o 
преференцијалном поступању са југо- 
словенском  пшеиицом 306—308 

2 — I [реДлог закона o споразуму 
изме1)у Владе Краљевиие Југославије и 
Владе Француске Републике o префе- 
ренцијалном поступашу са југословси- 
ском пшеницом, предлог закона o кон- 
венцији за стварање међународног дру- 
штва за пољопрнвредии кредит    .    .    .    308—338 

3 — Интерпелације народних посла- 
ника др. Николе Кешељевића, др. Ни- 
коле Никића н другова (две), др. Ивана 
Лончаревића и другова, Ристе Ђокића, 
др.   Милана Метнкоша ^^—341 
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UPE ДНЕВНОГ РЕДА: 
1 — Читање и усвајањс записника 

LIV  састанка. 
2 — Саопштење o конституисаи.у 

Одбора: Одбора за проучавање закои- 
ског предлога o верској настави у иа- 
родним, грађанским, средњим и учител.- 
ским школама; Одбора за проучаваше 
законског предлога народних посланика 
Гавре Милошевића и другова o Југосло- 
венском националном храму; н Одбора 
за проучава1ве законског предлога иа- 
родних посланика Милоја Сокића н дру- 
гова o изменама и допумама Закома o 
инвалидима; 

3 — Саопштење o подношсњу изве- 
штаја: Одбора за проучавање закоиског 
предлога o верској иастави у народним, 
грађанским,    средњим    и    учитељским 

Страна 
школама; Одбора за проучавање закои- 
ског предлога народних послаинка Гавре 
Милошевића   и  другова   o  Југословен- 
ском националном храму; 

4 — Caoiiimeiijc иитерпелација па- 
родних посланика: Xai,iii-'l'();i,opa /Димп- 
тријевића na Министра caoopaiiaja o 
продужењу Угово[)а „A. Д. Радио 13ео- 
град"; Др. Ииколе Hmailia и другова na 
Министра унутрашњих послова o забра- 
НИ растураи.а ки.иге; „Говори иародпих 
посланика, Народног сељачког клуба у 
Скупштини"; Хусеина Кадића na Мини- 
стра правде o укидању Устава исламскс 
верске заједннце; Светислава Хођере на 
Министра финансија o изузнмању мало- 
продаваца дувана из Закона o радњама; 
Бранка Аврамовића na Миппстра шума 
ii рудппка, Министра саобраћаја и Ми- 
ппстра војске n морнарице, o раду у 
рудпику угља у Врдпику, Срез иришкп; 

5 — Саопштење одговора Министа- 
pa иа посланичке интерпелације; 

6 — Молбс и жалбе; 
7 — Разна акта. 
Дневни ред: Претрес и усвајање 

у начелу, појединостима и коначно из- 
вештаја Одбора за проучавањс закон- 
ских предлога: O Уговору o раду и no- 
моћи између Крал.енипс Југославпје n 
Републике Фрапцуске; o Споразуму o 
стажијерима између Крал>евине Југо- 
славије и Републике Фраицуске; o До- 
пунском акту уз Међународну конвен- 
цију o превозу робе железницом; o Мс- 
ђународној конвенцији o теретшш ли- 
нијама; o Ме^упародном споразуму p 
бродовима светисницима који се налазе 
ван одређеног места; o Допунској кон- 
венцији o регулисању трговачких по- 
траживања са Белгијско-Луксенбуршком 
привредном унијом; o Међународној 
конвенцији за изједначење подношења 
резултата анализе материја намењених 
л,удској и сточној храни; o Трговинском 
аранжману нзме1)у Краљевине Југосла- 
вије и Крал>евине Мађарске; o Међуна- 
родмој конвенцији за уређење лова на 
китове; o Споразуму између Крал>евине 
Југославије и Републике Француске o 
преференцијалном поступању са југо- 
словеиском пшеницом; o Конвенцији за 
стварање међународног друштва за no- 
љопривреднн хипотекарии кредит; o 
Спордзуму o уређењу трговинског про- 
мета са Краљевином Италијом. 

Говорници: Известилац Стеван Tm- 
puli, известнлац др. Глигорије Тадић, 
известилац Михајло Живанчевић, Мита 
Димитријевић, Милутин Станојевић .   .   843—355 

Претрес и усвајање у начелу, поје- 
диностима и коначно: извештаја Одбо- 
ра за проучавање законског предлога o 
верској настави у иародиим, грађан- 
ским, средњим и учитељским школама у 
Крал.еииии Лугославнји. 

Говорници: Известилац Душан Иван- 



XX 

Memiti, Министар просвете др. Раденко 
Станковић^ Алојзнј Паплич, Внтомир 
Видаковић 355—361 

ПРИЛОЗИ HA КРА.1У LV САСТАНКА: 
1 — Извештај одбора за проучава- 

ње закоиског предлога o верској наста- 
ви   у   иародиим,   rpaliancKiiM   и  учитељ- 
ским школаиа у Крал>ев1111и Лугославмји 

'1 — Предлог закона o верској  на- 
361 

ставн у народннм, грађанским, средњнм 
и учнтелЈСКим школама у Краљевнни 
Југославији 362 

3 — 1'1зве111тај одбора за проучава- 
ње закопског предлога o Југословеп- 
ском  нацпоналном  храму   

4 — Интерпелације Хаџи Тодора 
ДимитријевпКа и другова, др. Миколе 
Никића и другова, Хусеина Кадића, Све- 
тислава Xot)epe, Браика Аврамовића .    . 

-363 

363 

364—366 
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Претседник Министарског савета др. Милан Сршкић, 255. 
Министар  без  портфеља   (као  заступник   Мппистра   пмостраиих   послова)   др.   Алберт 

Крамер, 182—184. 
Министар саобраћаја Лазар РадивојевиЈ!, 60. 
Министар војске и морнарице армијски ђенерал Драгомир >К'. Стојановић) 251, 253, 255, 

256, 257—258, 301—302. 
Мипистар грађевина др. Стјепан (Гркуљ, 258, 259. 
Мпннстар иностраних  послова Богал>уб .ICBTIIII, 23—25. 
Министар унутрашњих   послова   Живојин Лазић, 162. 
Министар просвете др. Радеико Станковић, 304, 357. 
Министар физичког васпитања народа др. Лавослав Ханж.ек, 165, 166, 186. 
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228—229, 252, 253, 259, 260, 261. 

Г.Г. ИАРОДИИХ ПОСЛЛНИКЛ: 

Аврамови}) Браико, 3,  18. 
Алексић Коста, 257. 
Луер Људевит др., 27, 203—206, 227—228. 
Величковић Ммладин, 259. 
Видаковић Витомир, 224, 358. 
Грубер Фрањо др., 143. 
Димитријевић Мпта, 256, 347. 
Добровољац Мнлан Ј., 166—168, 178—179. 
Драговић Милош П., 60, 162, 296. 
Ђокић Ристо, 299—300. 
Живанчевић Михаило, 347. 
Живојиновић Душан М., 258, 259, 260. 
Иванчевић Душан, 355—357. 
Кадић Хусеин, 260—261. 
Кешел>евић Никола др., 28, 142—143, 255, 261—262, 
KOCTHII Драгутин др., 300—301. 
Кумануди Коста др., 19, 61, 251, 255, 299, 300. 
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Павлнч Алојзиј,  178, 217—219, 224—225, 230, 

357—358. 
ПетковиК Ммлап,  178,263. 
Пивко Људевит др., 27. 
Сокић Мнлоје М., 179—182, 259. 
Станојевић Милутин, 348. 
Тадић Глигорије др., 347. 
Трбић Василије, 206—209. 
Ћирнћ Стеван, 25, 184, 345—347, 349. 
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