
САДРЖАЈ: 
1  1 (РЕТХОДНИ САСТЛНАК 20 ОКТОБРЛ 

1983 ГОДИНЕ. 

Пре диевпог реда: 
1 — Избор привременог претсед- 

нИка no годинама старости; 
2 — Саопштење Указа Њ. В. Кра- 

ља o уважењу оставке Министру пољо- 
привреде др. Јћубомиру Томашићу и o 
постављању за миипстра полЈОпрпврсде 
др. Милаиа Сршкића, Претседника Ми- 
нистарског Савста; 

3 — Избо|1 привремених секре- 
тара. 

Говорници: Страхиња Борисавље- 
вић, привремени аретседник Мита Иса- 
ковић. 

Дневни ред: Избор претседника, три 
потпретседника и пет секретара Народ- 
ие скупштине, 

Говорпицп: Претседннк Мародпе 
скупштине др.  Kocra Кумануди. 

I РЕДОВНИ САСТАНАК 9 НОВЕМБРА 
1933 ГОДИНЕ. 
Пре дневпог реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

I претходног састанка; 
2 — Читап.е Указа lb. I!. Краља 0 

отварању ссдница Мародмс скутитипе у 
II редов1!ом сазиву. 

Говорпици; Претседник Министар- 
ског Савета др. Милаи Сршкић, 

3 -- Комеморативни говорПретсед- 
ника Народмс скупштине др. Косте Ку- 
манудиа поводом смрти бившег 11()ет- 
седника француске владе Пола Пеиле- 
веа. 

Дчевнн ред: Утврђивање дневног реда. 

II РЕДОВНИ САСТАПАК    10    НОВЕМ- 
БРА  1933 ГОДИНЕ. 
Пре дневпог реда: 
1 - Читање и усвајање записника 

ирвог редовног састанка; 
2 — Саопштеље извештаја o no- 

тврђеним закоиима: o споразуму o ста- 
жијерима између КралЈевине Југослави- 
је и Републпке Фраицуске; o споразуму 
o бродовима    светионицима са посадом 
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који се иалазе ван свога одређеног ме- 
ста; o међународној конвенцији за уре- 
beibe лова иа кнтове; o конвенцији за 
ypel)Cibe лова na китове; o коивеицпји 
за стварање међународног друштва за 
полЈОпривредни хнпотскарни кредит; o 
допунском акту уз међународну конвен- 
цпју o иревозу робе жел>езницом; o тр- 
говииском аранжману изме^у Краљеви- 
не Југославије и Краљевшне Мађарске; 
o међународној конвенцији за пзједпа- 
чење подиошсња резултата аиализе ма- 
терија намењених људској и сточној 
храни; o међународној конвенцији o те- 
ретним линијама; 

3 — Саопштење извештаја Сената 
o усвајању законских предлога: o до- 
пунској конвенцији од 14-11-1930 годи- 
не o ликвидацији двовласних имања из- 
Meljv КралЈевине Југославпјс н Крал.сви- 
не Бугарске и o накнадном споразуму 
уз трговински уговор од 9-III-1933 годи- 
не изме1)у Краљ.евине Југославије и Ре- 
публике Аустрије; 

4 — Саопштење o подаошењу за- 
конских предлога: од страие Министра 
трговине и индустрије и Министра ино- 
страиих р.ослова o допунском споразуму 
уз споразум o клириигу од 27 агтрила 
1932 године као и уз додатак од 2 но- 
нембра 1932 годипе закл.учеиом и пот- 
писаном v Београду 1933 године измс- 
1)У Краљевине Југославије и Швајцар- 
ске Конфедерације и од стране Миии- 
стра војске и морнарице o настањива- 
њу војске и морнарице и усвајање ii>e- 
гове хитности; 

5 — Саопштење да Претседник 
Министарског Савета подноси Скупшти- 
iiii na одобрење: уредбу Министарског 
савета o извозу пшенице; уредбу Мини- 
старског Савета o измени чл. 12 Уред- 
бе. o поступку посредован>а и уредбу 
o изменама и допунама закона b зашти- 
тп земљорадника и стављању na снагу 
појединих мзмема закона o извршењу н 
обезбеђењу; 

6 — Саопштење да претседник Ha- 
роднс скупштине подмосм na решење 
предлог резолуције o изменама и допу- 
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нама закона o Пословном реду у Народ- 
ној скупштини п усвајање хитности ове 
резолуције; 

.7 — Саошитење одборскпх извешта- 
ja: Имунитетног одбора од 18 октобра 
1933 године и од 1!) октобра 1933 год.; 

I'oBopimmi: Министар без портфе- 
.■i>a др, Алберт Крамер       

Дневиц рсд: Избор Верификацио- 
ног одбора (21 члан); Избор Админи- 
страггивног одбора (21 члан); Избор 11- 
мунитетног одбора (21 члан); Избор 
Одбора за молбс и жалбе (21 члан) и 
Избор Финансијског одбора   (31  члаи). 

Избор одбора за проучавањ^ пред- 
лога закопа o настањивању војске и 
мориарпце и избор одбора за проуча- 
нањс предлога резолуције o изменама 
н допуиама Закона o пословном реду у 
Народној  CKviiiiiTiiim  

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ 11 САСТАНКА: 
1 — Указ Њ, В. Краља o овлашће- 

њу Министара да могу поднети 11арод- 
ном претставништву на решење предло! 
закоиа o допунском споразуму уз Спо- 
разум o клирингу од 27 априла 1932 го- 
дине kao и уз Додатак од 2 новембра 
1932, закл.учеиом u потписаном v Бео- 
граду ii3.\icl)\- Краљевине Југославије » 
Швацарске Конфедерације, са образло- 
жењем и спроводиим писмом    .... 

2 — Укази lb. В. Крал.а: o онлаш- 
heibv Мииистра војске и морнарице да 
може подисти Пародиом претставни- 
штву на решење Предлог закона o на- 
стањивању војске и морнарице, са 
спроводним писмрм, и o одређивању за 
Владиног повереника дивизиског Неие> 
рала Радисава  Крстићг  

3 — Предлог закопа o naciaihiiua- 
ii.v војске u морнарице  

4 — Уредбе Мшистарскрг савета: o 
извозу пшеницеј 6 изменама и допуна- 
ма Закона o заштити земљорадника и 
ставл.ан.у na спагу поједичшх измена 
Закоиа o извршењу и обезбеђењу; o 
нзмени чл. 12 Уредбе o поступку посре- 
дован.а, — са спроводним писмима Прет- 
седника Министарског савета   .... 

5 — Предлог резолуције o измена- 
ма и допунама Закона o пословном ре- 
ду у Иародпој скупштини; 

G — Извештај Имунитетног одбора 
од 18 октобра 1933 и од 19 oKto6pa 
1933. 
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111  РЕДОВПИ САСТАНАК 
БРА  1933 ГОДИНЕ 

11   НОВЕМ- 

Пре дчевиог реда: 
1 — ЧитапЈе n усвајање записника 

II редовног састаика; 
2 — Реч Претседника I (ародне скуп- 

штине др. Костс Кумануди-а o годиш' 
iMiuii  n|)iiMiipja; 

3 —■ Саопштење   o  конституисању 

7    -) 

9—18 

11)    21) 

одбора: Финансијског, Верификацио- 
шог, Административног, Имунитетног, 
за Молбе и жалбе и o настањивању вој- 
ске и морнарице; 

4 — Саопштење одборског изве- 
штаја o настањивању војске и морна« 
рице; 

5 — Саопштење o подношењу ин- 
терпелација народних посланика: Ристе 
Ђокића на Министра војске и морна- 
рице o поступку управника Пиротех- 
ничког завода у Сарајеву; др. Николе 
Кешељевића на Министра унутрашњих 
послова o неправилном раду у општи- 
im београдској и одбијање хитности; 
др. Виктора Ружића na Министра сао- 
браћаја o рушењу сушачке луке и од- 
бијаи.е хитаости; др. Анте Кунтарића на 
Претседника Министарског савета o ре- 
шењу Министарског савета одиосно v- 
праве поморског риба|)ства; Тодора Ха- 
џи-Димитријевића na Министра правде 
o извршењу конкурса за маузолеј на Зеј- 
тинлику; Мплаиа A. Божића na Мпm- 
стра шума и рудника o обустави рада 
друштва „Криваја" A. Д. у Завидовићу; 
Милана A. Божића na Министра шума и 
рудника o раду директора друштва 
„Криваја" A. Д. у Завидовићу; Mn- 
лана A. Божића na Министра шума 
n рудника o избору управног и над- 
зорног одбора друштва Добрљин- 
Дрвар; Ферда Шеге na Министра гра- 
ђевина o осигурању обале реке Саве 
од поплава; др. Милаиа Метикоша na 
Министра финансија o ревизији опоре- 
зивања и измени Закона o ђаплати no- 
резе; Ферде Шеге na Претседника Mn- 
нистарског савета o књизи „Индустрија, 
занаггство и трговина" од Миливоја 
Савића; др. Николе Никића и другова на 
Министра упутрашњпх послова o непра- 
вилностима приликом општинских избо- 
ра у Савској бановини; др. Николе Пре- 
ке n другова на Претседника Министар- 
ског савета o уређењу сељачких дугова 
n снижењу камате n одбијање првен- 
ства; др. Ивана Лончаревића na Mmin- 
стра унутрашњих послоиа o опппппскнм 
изборима v Дравско! баиовини; MiijTaTra 
A. Божића на Мппнстра војске n морна- 
рице n Министра пољопривреде o i>eme- 
ii.y доборољачког питања; и Ристе Ђо- 
киКа n другова na Министра гтравде o 
учесталим несретним случајевима у др- 
жавним рудницима и одбијање првен- 
ства; 

(i Саопштење захтева Мпппстра 
правде o издавању суду народних no- 
сланика; 

7 — Отсуства паролппх посланика; 
8 — Молбе n жалбе; 
l>     Разна акта. 
Говорлици: др. lliiKo.ia Кешељевић, 

Претседник Министарског савета др. 
Мплап Сршкић (грп пута), др. Впктор 
Ружић, Милан A. Божић, Министар шу- 
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ма и оудника Павао Матица (два пута), 
др. Марко Кожул, Ристо Ђокић   . " .   . 

Дчевнн ред: Претрес и усвајање у 
начелу, појединостима и коначно изве- 
штаја Одбора за проучавање законског 
предлога o настањивању војске и мор- 
иарице. 

Говорнцци: известилац др. Ми io- 
слав Стојадиновић, Владин повереник, 
први помоћник Министра војске и мор- 
нарице, дивизијски ђенерал Радисав 
Крстић   

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ II! САСТАНКА: 
1 — Извештај одбора за законски 

предлог o настањивању војске и мор- 
иарпце; 

2 — Интерпелације народних посла- 
ника: Рпсте Ђокића (две), др. Николе 
Кешељевића, др. Виктора Ружића1, др. 
Анте Кунтарића, Хаџи Тодора Димитри- 
јевића, Милана A. Божића (четири), Фер- 
де lilere (дне), др, Милана Метикоша, 
др. Николе Никића, Николе Преке, др. 
I lnmia Лончаревића "   7 

IV   РЕДОВНИ  САСТАНАК 
БРА 1933 ГОДИНЕ. 

1 1   НОВЕМ- 

Upe дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

III редовног састанка; 
Саопштење извештаја Сената o 

усвајању предлога закона o допуни 
Аранжману од 7 новембра 1931 год. из- 
међу Краљевине Југославије и Републи- 
ке Француске; 

3 - Саопштење o конституисању 
одбора за проучавање предлога резо- 
луције o изменама и допунама Закона 
o пословном реду у Наррдној скуп- 
штини; 

4 — Саопштење o подн!ошен>у интер- 
iKM.iunja народних посланика: Јована 
Ми( ирлића, на Министра унутрашњих 
послова o незаконитом раду појединих 
часника Општине београдске и одбија- 
ii.e првенства; Јована Мисирлића на Ми- 
нистра унутрашњих послова o тако зва- 
ипј „Пацонској а(|)ери" у Општини бео- 
градској и одбијање првенства; др. Ива- 
на Лончаревића и другова na Микистра 
трговине n индустрије o финансирању 
кн>иге „Hama индустрија, занат, трго- 
ипиа и iio.'i.oiipiinpc/ur- од Миливоија 
t-aBHha н одбијање првенства; др. Ивана 
•''ончаревића и другова im Министра 
унутрашњих послова o фалсификатима 
изборних резултата у општини Маче, 
Срез златар и одбијање првенства; 

5 Отсуства народних посланика. 
Говорницн:   Јован    Мисирлић,    др. 

lliian  ЛоичарешП..  Министар   грађевина 
др. LTjeiuui Сркул.  

Дневни ред: Претрес извештаја 6д- 
бора за проучавање законсног предлога 
'i обавезном телесном васпитању. 

XIII 

Страна Страна 
Говорипци: Известилац др. Стјепан 

31—36    Бачић "   .   .       59—62 

ПРИЛОЗИ HA КРА.1У IV САСТАНКА: 
1  -- Интерпелације  пароднпх по- 

сланика:   Јована   Мисирлића (две), др. 
Hnana Jloii'ianeiinlia  (дне)  

40- 

57—59 

V РЕДОВНИ САСТАНАК 
БРА 1933 ГОДИНЕ. 

1()ИЕМ- 

36    10 

] I 

Пре дневног реда; 
1 — Читање и усвајање записника 

IV редовног састанка; 
2 — Саопштење извештаја Сената b 

примању предлога закона o трговин- 
смом споразуму између Краљевине Ју- 
гославије и Републике Немачке. 

Дкевни ред: Продужење аретреса 
изештаја Одбора за проучавање закон- 
ског предлога o обавезном телесном 
васпитању. 

Говоринци: Министар физичког вас- 
питања народа др. Лавослав Ханжек (два 
пута), Јурај Ценкић, др, Ннкола Кеше- 
.i.mili ради личног објашњења, Алојзиј 
i 1авлич, Гавро Милршевић  

\l  РЕДОВНИ  САСТАНАК Ki   НОШгМ- 

Пре дневиог реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

V редсвнрг састанка; 
2 - Саопштење одборских мзпе- 

штаја; <> допунском споразуму уз eno- 
разум o клирингу између Краљевице Ју- 
гославије и Швајцарске конфедераци- 
Јс; и o сузбијању полних болести; 

3 — Саопштење интерпелације im- 
родног посланика Светислава Хођере 
im Министра правде o неувођењу у гла- 
сачки списак Шпире Синовчића од 
стране среског суда у (Хмишу, 

4 — Саопштење извештаја Мини- 
ci pa упуграшњих послоиа o одгоиорпма 
na посланичке интеппелппијр: 

FT^- Молбе и жалбе; 
(i -   Нптан.с   народног   посланика 

Мустафе   Мулалића   na   Претседништво 
I Гародне скупштине. 

Говорнццп: Мустафа Мулалић, пот- 
претседник Народне скупштине др. Ko- 
ста Honomili  

Дневни ред: Продужење претреса 
извештаја Одбора за проуч?лање закон- 
ског предлога o обавезном Телесном 
васпитању. 

ГоворЈшцн: Mma Димитријевић, др. 
Јурај HeiiKiili ради личног објашњења, 
др. Драган Краљевић, др. Богдаи Ви- 
довић, др. Људввит Ауер, Вјекослав 
Спиндлер, др. Младен Лисавац .... 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ VI GACTAHKA: 
1 — Извештај Одбора за проучава- 

ње законског предлога o сузбијању пол- 

62    i i) 
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них болести и одвојено мишљење   .   . 
2-    Интерлелација   народног   no- 

сланнка Светислава Хођере      

VII  РЕДОВНИ  СЛСТАНЛК   17   I lOBIIM- 
БРА  1033 ГОДИНЕ. 

Пре дневпог реда: 
1 — Читање и усвајање запишика 

VI редовиог састанка; 
2 — Саопштење o подношењу im- 

терпелација иародиих посланика: Све- 
тислава Хођере «а Министра унутраш- 
II>II\ иослова o раду Леонида Чуднов- 
ског, начелника среза левачког; и Мила- 
на A. Божића на Министра шума и руд- 
nmca o раскиду уговора са шумским 
предузећем „Криваја" A. Д. и усвајање 
хитности. 

Говирници: Милан A. Божић, Ми- 
нистар шума и рудника Павао Матица 

Дневни рсд: Претрес и усвајање у 
начелу, појединостима и коначно изве- 
штаја Одбора за проучавање законског 
предлога o обавезном телесном васпи- 
тању народа. 

roBOpimuii: Др. Aure Кунтарић, др. 
Милослав Стојадиновић, Министар фи- 
зимког васпитања народа др. Лавослав 
Хаижек  

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ VII САСТАНКА: 
1 — Интерцелације   народних   no- 

сланика   Светислава   Хођере и Милана 
A. Божића  

VIII РЕ/10ВПИ САСТАНАК 28 IIOBEM- 
БРА  1933 ГОДИНЕ. 

Пре дневиог реда: 
1 Читање и усвајање записника 

VII редовног састанка; 
2 — Саопштење извештаја Сеиата 

o усвајању преДлога Закона o привреме- 
пом трговинском и компензационом eno- 
разуму између K'pa.i.cmme Југославије И 
Републике Грчке; 

3 — Саопштење извештаја Главне 
контроле o стављаиЈХ' виза са резорвом; 

4 — Саопштење o подношењу за- 
конских предлога од стране Министра 
финансија: предлога државних расхода 
u прихода са предлогом финансијског 
закона за буџетску 1934/35 годину; пред- 
лога закона o нзмсиама и допунама чла- 
иа 29, 34, 43, 56 и 166 царинског закона; 
предлога закона o изменама и допунама 
v Закону o ишлати parne штете, у Уред- 
би од I"1, инвестиционог зајма од 
500.000.000.— динара у Правилнику o 
финансијској ликвидацпјп аграрних од- 
носа у Boemi u Херцеговини и у Закону 
o финапеијској ликвпдацпји огштета за 
беглучке земље у Босни и Херцеговини; 
предлога закоиа o изменама и допунама 
v Закону o државној трошарини; пред- 

Страна Страна 
89—90 лога закона за измене и допуие Закона 

0 иепосредним порезнма, Закона o скуп- 
90 ном порезу na пословнн промет и Зако- 

иа o порсзу иа иежењепа лпца п поре- 
еком ослобођењу лица са деветоро ii 
niime деце; предлога закона o изменама 
и допунама закона o таксама; 

5 — Саопштење o подно1уењу I la- 
родпој скупштини иа одобрење: Уредбе 
Мпнистарског савета o извођењу јавних 
радова и Уредбе Министарског савета o 
заштити земљорадника; 

(i — Саопштење нмтерпелација иа- 
родних посланика: Ристе Ђокића na Ми- 
пистра шума и рудника o раду управе 
желзезаре у Зепицн и усвајање првен- 
етва; др. Мнлана Метикоша na Mmm- 
стра саобраћаја o ревизији бесплатппх 
карата na желЈезницама и бродовима; 
др. Ивапа Лончаревића и другова na 

91—92 Министра трговипе и индустрије o от- 
купу књиге „Наши занати, трговппа, ин- 
дустрнја и пољопривреда", од Миливоја 
Савића n ne примање прпепства; 

7 — Извештај Мппистра упутрат- 
ii.iix послова o одговорима na посланич- 
ке интерпелације. 

Говорници:    Ристо    Ђокић,  Mnnn- 
стар шума u рудника Павао Матица, др. 

92—^9    Ипап Лончаревић, Министар трговине и 
индустрије др. Илпја Шуменковић •   .    101—104 

Дневми ред: I -- Претрес и усвајање 
у начелу, појединостима и коначно пз- 
вештаја Одбора за проучавање закон- 

100 ског предлога o допунском споразуму 
уз споразум o клирингу између Краље- 
вине Југославије и Швајцарске конфеде- 
рације. 

Говорппци: Известилац Стевап Ћи- 
pnli, Министар финансија др. Милорад 
Ђорђевић, Милутин Станојевић    .   .   .   104—109 

2 — Претрес извештаја Одбора за 
проучавање законског предлога o сузби- 
јању полних болести. 

Говорници: Известилац др. Ђуро 
Остојић, известилац мањине Витомпр 
Видаковић ,Министар социјалне полити- 
ке и народног здравлЈа Миап Пуцељ .   .    109- 

ПРИЛОЗИ HA K'PA.I.v VIII САСТАНКА: 
1 Мптерпелацпје пародппх no- 

сланика: Рпсте Ђокића, др. Милана Ме- 
iiiKoina, др. Ивапа JloiiMapennlia    .    .    .    114—Ili 

2 — Предлозп закона: o изменама и 
допунама Царинског закона; o измена- 
на ii допунама у Закону o исплати parne 
штете, у Уредби o 7% ппвестпцпопом 
зајму од 500.000.000.— динара, у Пра- 
нплппку o финансијској ликвидацији 
аграрних односа у Босни и Херцеговини 
п у Закону o финансијској ликвидацији 
за беглучке земл.е у Босни и Херцегови- 
iin; o изменама и допунама Закона o др- 
жавној трошарини; за измене и допуне 
Закона o непосредним порезпма, Закона 
o скупном порезу на пословни промет и 

13 



Закоиа o порезу на нежењена лица и no- 
реском ослобо1,е1^у лица са деветоро и 
вмше деце; o изменама и допунама За- 
кона o таксама   

3 — Уредбе: o извођењу јавних pa- 
дова; o заштити земљорадника .... 

4 — Закопски предлог o сузбијању 
полних болести како га je одбор усвојио 

IX РЕДОВНИ САСТАНАК 24 НОВЕМ- 
БРА  1933 ГОДИНЕ. 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

VIII редовпог састанка; 
2 — Саопштењс извештаја Сеиата o 

усвајању предлога Закона o настанива- 
њу војске н морнарицо; 

3 — Саопштење o подношењу ин- 
терпелације народнг опосланика лр. Ива- 
на Мохорича на Министра шума и руд- 
иика, финансија, трговине н индустрије 
и caočpahaja o дсжошењу хпгпп.х алми- 
нистратпвпих мера за ублажење тешког 
стања шумске привреде и усвајање пр- 
венства; 

4 — Отсуства народних посланика; 
5 — Молбе и жалбе; 
(i — Разна акта. 
Говорници: Др. Иван Мохорич, Ми- 

нистар шума и рудника Павао Матица, 
лр.  Никола Нпкић  

Дневни ред: Наставак претреса из- 
вештаја Одбора за проучавање закон- 
ског предлога o сузбијању полних боле- 
сти. 

Говорннци: Др. Никола Кешеље- 
вић, др. Драгољуб Јевремовић, др. Гли- 
горије Тадић др. Јурај Ценкић. 

Избор два одбора за проучавање 
Уредаба Министарског савета: o зашти- 
ти земљорадника и o јавним радовима 

ПРИЛОЗИ HA КРАЛУ IX САСТАНКА: 
1 — Интерпелација народног посла- 

ника Ивана  Мохорича  

X РЕДОВНИ САСТАНАК 5 ФЕБРУАРА 
1934 ГОДИНЕ. 

Пре дневпог реда: 
.       '  — Читање и  усвајан.о  запишика 
'л редовног састанка; 

2 — Саопштење Указа Њ. В. Краља 
поУВмЖењу оставке Краљевске Владе г. 
RP г/Ила"а Сршкића п образовању но- 
™л..РаљДвске Влале под претседниш- 
iBOM г^Николе Узуновића; 

Сарпштење телеграма претсед- 
иика Народне скупштине упућених pv- 
мунскоЈ Народдој скупштини поводом 
трагичне смрти Јана Дуке, претседни- 
ка Министарског савета, и француској 
Народној скупштини, поводом манифе- 
стацнја француског парламента прили- 
ком прославе петнаестогодишњице о- 
слобођења и уједињења југословенског 

Страна 

115- 

129- 

134- 

28 

34 

36 

137—138 

138—150 

150—152 

народа у независну Краљевину Југосла- 
вију; 

4 - Саопштење извештаја Сената 
o усвајању законских предлога: o оп- 
штој конвенцији за систематизацију и- 
мовинских интереса бивше покрајине 
Истре и бивше трговачке и обртне ко- 
море са споразумнма A, Б, Ц и Д из- 
међу Краљевине Југославије и Краље- 
вине Италије; o допунском споразуму 
уз споразум o клирингу између Кра- 
љевине Југославије и Швајцарске Кон- 
федерације; o обавезном телесном вас- 
пптању; 

5 — Саопштеше o потврђеним за- 
копнма: o привременом трговинском и 
компензационом споразуму између Кра- 
л>евине Југбславије и Републике Грч- 
ке; o трговинском споразуму између 
КраЛ)евине Југославнје и Републикс Ие- 
мачке; o допуин аранжману од 7 но- 
нембра 1931 год. мзме1)у Краљевиие Ју- 
гославије и Републике Француске; o до- 
пунској конвенцији o регулисању пу- 
тем компензације трговинских потра- 
жнвања између Краљевиме Југославије 
и Белгнјско-Луксенбуршке привредне 
Уније o споразуму o уређењу трговин- 
ског промета изме1)у Краљевине Луго- 
славије и Крал>евине Италије; o спора- 
зуму између Владе Краљевине Југосла- 
вије и Владе Француске Републике o 
преференцијалном поступању са југо- 
словенском пшеницом; o накнадном спо- 
разуму уз трговински утовор од 9 мар- 
та 1932 год. између Крзљевине Југо- 
славије и Републике Аустрије; o допу- 
ни коивеицнји од 14 фебруара 1930 го- 
дине o ликвидацијн двовласних имања 
између Крал>евине Југославије и Кра- 
л.евине Бугарске; o уговору o раду н 
noMoliii ca прилозима између Краљеви- 
ие Југославије и Републнке Француске; 
o настањивању војске и морнарице; n 
обавезном телесном васпитању; 

П — Саопштење o конституисању 
одбора: за проучгвање Уредбе Мини- 
старског Савета o заштити земљорад- 
ника и o изво1)ењу јавппх радова; 

7 - - Саопштење o подношењу за- 
конских предлога: o признању досмрт- 
пе пспзије Андреју Габришчеку, кп.п- 
жевнику и новинару у ЛзублЈани од 
стране Сената; o изванредном призна- 
њу годниа државне службе Церовићу 
Гаврилу од стране Ссиата; o изменама 
п допунама у Закону o држављанству 
од 21 септембра 1928 год. од стране 
Министра унутрашњих послова; o eno- 
разуму постипнутом између Крал.евинс 
.Југослави.је и Краљевине Италије o 
приступању преговорима за ревизију 
уговора o тргопипп и пловидби од 14 
јула 1924 годипе и његовог допунског 
споразума од 25 априла 1932 године 
као и o измени њихових отказних ро- 
кова  од  стране  Министра  иностраних 

XV 
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послова и Министра трговине и инду- 
стрије; o протоколу уз трговински eno- 
разум од 29 јула 1933 г. усвојеном раз- 
меном нота од 14 септембра 1933 год. У 
Берлину између наше Краљвине и Репу- 
блике Немачке ид стране Министра ино- 
страних послова и Министра грговине 
и индустрије; o међународној конвен- 
цпји o телекомуникацијама са додат- 
ком, закљученој и потписаној у Мадри- 
ду 9 децембра 1932 године од стране 
Министра саобраћаја и Министра ино- 
страних послова; o међунаррдној кои- 
венцији o унифицираном меничном за- 
коиу са Анексом I и II и Протоколом; 
међународној конвенцији o решавању 
нзвеских сукоба меничнихзакона са I Ipo- 
токолом и ме^уиародпо.ј конвенцији o 
меничним таксама са Протоколом, за- 
км.хчеиим и потписаним у Женеви 7 Ју- 
иа 1930 год. од стране Министра правде 
i; Мииистра ииостраних послова; o кон- 
венцијн између Краљевине Југославије 
и Републике Грчке o експлоатацији пру- 
га редовиог вазлх мтог cao6paiiaja од 
стране Министра саобраћаја, Министра 
војске и морнарице и Министра ино- 
страних послова; o накиадним и ван- 
редним кредитима уз буџет државних 
расхода и прпхода за 1933/34 г. од črpa- 
ne Министра финансија; 

8 — Саопштењс да др. Аите Куи- 
тарић и другови повлаче свој предлог 
закоиа o оснивању Судбеног стола у Су- 
шаку; 

9 - - Саопштеи.е o подношењу na o- 
добрење уредаба Министарског савета! 
o заштити новчаних завода и њихових 
веровника; o заштити кредитних задру- 
га и њихових савеза; o максимирању ка- 
мате; o смањивању трршкова режије 
новчаних завода под запгппом и o сма- 
њсњу режије привредних предузећа; 

10 — Саопштење извештаја Финан- 
сијског одбора: o предлогу закона o из- 
иенама и допунама Закона o непосред- 
ним порезима, Закона o скупном nope- 
:iy на пословни промет и Закона o no- 
резу на нежењена лица и пореском 
ослобођешу лица са деветоро и више 
деце; o измспама и допунама Закона o 
таксама; o измепама n лопунама Зако- 
на o државној трошарини; o изменама 
идопунама чл, 29, 34, 40, 43, 56 и 166 Ца- 
рииског закона; o предлогу закона o из- 
меиа.ма n допунама у Закоиу o испла- 
ni ратне штете, у Уредби o 7"" инвести- 
циоиом зајму од 500,000.000 динара, у 
Правилнику n финансијској ликвидаци- 
ји оштета за беглучке земље у Боши и 
Херцеговини; 

11 — Саопштење извештаја Мини- 
стара: војске и морнарице, грађевина, 
унутрашњих послова и соци.јалпс полн- 
тике и народног здравл>а n одговорима 
на посланичке интерпелације; 

12 — Саопштење захтева Министра 
правде за нздавање суду народних ао- 

Criiana 
сланика; 

13- Питање др. Ивана Лончаре: 

Hiilui на Прстседништво Народне скуп- 
штине o гласачким резултатима. 

Говорпицм: Министар финансија 
др. Милорад Ђорђевић, др. Иван Лонча- 
ревић, Претседник Народне скупштине 
др.  Коста    Кумануди      

Дневин ред:   Продужење   претреса 
m raja одбора за проучавање закон- 

ског предлога o сузбијању   полних бо- 
лестп n усвајање у начелу, појединости- 
ма и коначно. 

Говорници:   др. Драгутиц   Костић, 
Мита Димитријевић, др. Милан Срђа И- 

_-mh, Витомир Видаковић, Министар со- 
цијалне политике и »арбдног    здравља 
Мваи    Пуцељ          

ПРИЛОЗИ MA КРА.1У    X    САСТАНКА 
1 - - Предлози закоиа: o призпању 

досмртне пеизијс Андреју Габршчеку; o 
ванредном признању година државне 
службе Церовићу Гаврилу; o изменама и 
допунама у Закону o држављанству    . 

2 — Уредбе: o заштити новчаних 
завода и њихових веровника; o заштити 
кредитних задруга и њихових савеза; 6 
максимирању камате; o смањењу режи- 
је привредних предузећа; o смањењу 
трошкова режије новчаних завода пол 
заштитом        

3 - Предлог закона o какнадним и 
ванредним  кредитима          

4 -- Извештаји Финансијског одбо- 
pa: o измеиамаидопунама Законаоне- 
посредним порезима; o изменама и до- 
пунама Закона o таксам&; o изменама и 
допунама Закона o државној трошар^- 
im; o изменама и допунама Царинског 
закона; o изменама и допунама у Зако- 
иу o исплати  ратне  штете  

XI РЕДОВНИ САСТАНАК 6 ФЕБРУАРА 
1934   ГОДИНЕ. 

Пре дневног реда: 
l'—Читап.с  и  усвајање  записни- 

ка X редовног састанка; 
2 — Саопштење да Мицистар (|)ii- 

нансија подноси na решење предлог за- 
коиа o одобрењу рачуна државних iipn- 
хода и расходд за буџетску 1031/32 го- 
дппу; 

3 -- Саопштење да Министар фп- 
нансија подноси Скупштиии свој изве- 
штај o приносу u утрошку међународ- 
ног стабилизационог зајма у злату од 
7% од 1932 године заједно са рачуном 
приноса и утрошка и завршним рачуном 
зајма; 

4 - Саопштење нзвештаја Мини- 
стра унутрашњих послова o одговору 
на посланичке интерпелације; 

5 — Отсуства народних посланика; 
6 —.Саопштење интерпелацнја на- 

родних посланика: Мустафе Мулалића 
иа Министра пољопривреде o сарајев- 

Страна 
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ској афери ca аграрним обвсзиицама и 
злоупотребама чиновника који су спро- 
водили аграрпу реформу и усвајање пр- 
венства; Милоша П. Драговића' на Ми- 
нистра пољопривреде o афери са птку- 
пом беглумкнх поседа у Босии и Хер- 
цеговини и усвајаиЈе првенства; Мило- 
ша П. Драговића иа Претседника Мнни- 
старског савета o оштећен>у државе при- 
ликом ликвидације аграриих односа у 
Босни и Херцеговини и усвајање првеп- 
ства; Милана A. Божића na Мииистра 
пол>опривреде o аграрној реформп у 
Босни u Херцеговини и усвајање пр- 
вепства. 

Говориици: Мустафа Мулалић, Ми- 
лош Драговић, др. Милорад Костић, 
Претседник Министарског савета Нико- 
ла Т. Узуновић, Хусеип Кадић, Ристо 
TioKiili, Претседиик Народне скупштине 
др. Коста Кумапуди  

Дневзи ред: Претрес и усвајање у 
начелу, појединостима и коначно изве- 
ппаја Фппанснјског одбора o предлогу 
закона за изменс и допуне Закбна o не- 
посредним порезмма, Закона o скупном 
порезу на пословни промет и Закона 0 
порезу на нежељена лнца и пореском 
ослобо1)Сну лица са деветоро и више 
деце. 

Говорппци: Известнлац Ото Гаври- 
ловић, известилац мањине др. Стјепап 
Бачић, Министар финансија др. Мило- 
рад Ђорђевић, др. Иван Мохорич, Ми- 
лош Драговић (два nvra), Стеван Ћирић 
(два пута) др. Марко Кожул, др. Људе- 
вит Ауер, др. Фрањо Грубер, др. Милан 
Метикрш, Претседник Министарског са- 
вета Чикола Т. Узунопиђ, Др. Пиктор 
P\OKllii   

ПРИЛОЗИ HA КРАЛУ    XI    САСТАНКА 
1 — Ппедлог закоиа o одобрењу pa- 

чуна прпхода и расхода за  IP'Jl 32 
2 — Иптерпелацијо иародних no- 

слаиика: Мустафе Мулалића, Милоша 
Драговића (две), Милана Божића .   .   . 

XII    РЕДОВНИ    САСТАНАК 7 ФЕБРУ- 
АРА   1934  ГОДИНЕ. 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

Xl редовиог састанка; 
.2 — Саопштење извештаја Финан- 

^"Јског одбора o предлогу закоиа o пак- 
надним и ванредним кредитима уз буџет 
државиих расхода и ппихода за буиет- 
ску 1933/34 годину; 

Саопштсњс извештаја Мини- 
стра социјалне политике и народног 
здравља o одговроима na посланичке 
интерпелације; 

4 — Отсуства пародиих  посланика; 
5 — Саопштење интерпелација иа- 

родаих посланика: др. Николе Никића 
и другова на Мипистра унутрашњиу no- 

Страна 
слова o поступку жандармеријских  ор- 
гаиа'у срезу Нова Градишка; др. Мнла- 
па Метикоша na Министра шума и руд- 
ника o осигурању потребног oi'peBiior и 
грађевинског дрвета   добровољцима   и 
колсхнистима Среза вировитичког;   Вла- 
димира Ст. Крстића на Министра шума 
и рудннка o заштити рудара у предузе- 
hy француско-српског друштла    „Сиса- 
воц" A. Д.; Милана В. Поповића na Ми- 
иистра пол.опрпвреле o студирању свр- 
шених ученика средљпх    пољопривред- 
них школа na пољопривреднол! факул- 
тету; Светпслава Хођере n др. Милана 
Метикоша на Министра унутрашњих по- 
слова o иезаконитом раду среског начел- 
ника у Двору; Владимира Ст. Крстића 
na Министра унутрашњих послова o pa- 
ду комапдира жапдармеријске    станице 
у До11>()ј Шаторњи; др. Милана Метико- 

193—193    ina na Мипистра упутратњих послова и 
Мипистра правде o злоставлЈап.улр.Вог- 
дана Брујића адвоката у Госпићу; Мило- 
вана Лаааревића на Претседника Мини- 
старског савета oцензури jame речи;др. 
Милана Метикоша na Министра унутра- 
шњих послова o незаконитом поступку 
власти са народом у Лици; Милана A. 
Живановића na Министра фвдансија o 
раду Живојина Ристића, шефа пореске 
управс у Рами Крагујевачкој; др. Мпла- 
na, Метикоша  na  Министра  финансија 
n Миппстра трговине n цндустрије o у- 
пропашћавању обућарских обртника по- 
моћу организације фабричних    продав- 
nnna обуће фирма „Бата"; др. Анте Kvn- 
Tapnha na Мпнистра сакзбраћаја и  Ми- 
нистра социјалпе политике и    пародпог 
здравља o доношењу закопског предло- 

198—228    га o заштити помораца; др. Николе Hn- 
кића и другова na Министра унутраш- 
њих послова o убиству Мирка Најдор- 
фера n  паду општинског бележника у 

228—229    Вииици Мишка Црнка; др. Николе Ни- 
кића и другова na Претседника Mnmi- 
старског    савста    o    петицији    грађана 

229—231     Сремске Каменице; др. Људевита Ауера 
na Министра финансија и Министра шу- 
ма и рудеика o тешком стању земљиш- 
них заједница; Драгутина Перка и дру- 
гова na Министра саобраћаја o    четвр- 
■roj Балканској  конференцији у    Солу- 
пу;  др.  Стјепана  Бачића   na   Мпппстра 
правде o огласним пристојбинама „На- 
родпих повипа" v Загребу; др. Николе 
1п'шел.евићл  na Миппстга  пп/ма n  рул- 
ника o поступцкма v руднику угља код 
Мостара; Милоша П. Драговића на Mn- 
нистра унутрашњих гшслова  o  пезако- 
niiTOM раду начелника Среза грачанич- 
ког; Милоша П. Драговића na Министра 
уиутрашњих    послова o поступку    oii- 
штинског бележника у Чоки; дп. Стје- 
пана Бачића na Министра соцнјалне по- 
литике и народног здравља o упослењу 
страних радиика у нашој    индустрији 
и трговппи и усвајање хитности;    др. 

Страна 
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Стјепана Бачића na Министра фииансија 
o издавању уверсња o сиромашном ста- 
њу и рдбијање хитности; др. Стјепана 
Бачића на Министра социјалне полити- 
ке и народног здравља o тешким при- 
ликама радништва ОроСловских текстил- 
них фабрика и усвајање хитности; Ми- 
лоша Драговића на Министра унутраш' 
ibiix послопа o самоволлсом раду иачел- 
ника Среза грачаничког; Милоша Драго- 
вића na Министра унутрашњих посло- 
ва o поступку начелника среза у Великој 
Кикинди; Милоша Драговића na Мпни- 
стра пољопривоеде o поступку државног 
ветеринара у Чоки; др, Фрање Грубсра 
иа Микистра унутрашњих псслова o pa- 
ду иачелппка срсза, присггава и жандар- 
меријских oprana у Кутини и околини; 
Јосчпа Стажића на Мннистра унутраш- 
II>IIX послова o раду градског начелника 
у Петрињи и одбиЈање хитности. 

Говорииин: Др. Стјепан Бачић, 
(три пута). Министар социјалне поли- 
тике и народног здравља Иван Пуцел. 
(дт пута), Министар финамсија др. Ми- 
лорад Ђорђевић, Лоспп Стажић, Мппп- 
стар унутрашњих послова Живојин Ла- 
зић   

Днеппн ред: I — Претрес и vcna- 
jaibe у начелу, појединостима и конач- 
но пзпсштаја Фипписпјског одбора o 
предлогу закопа o изменама и допунама 
Закона n таксама. 

Гопорлици: Известилац Отп Гаври- 
ловић (дпа пута), Милутин Станојевпћ 
(два пута), Мннистар финаиси.ја др. Ми- 
лорад Ђорћевић, ;m Никола КешелЈевић, 
секрстар Милан Мравл!е. Ђуро Map- 
iaii  

2 — Претрес п 'усиајап.е у начелу, 
појединостима и коначно извештаја Фи- 
нансијског одбора o ппедлогу закона 
0 измеиама и допуппма Закопа f) држав- 
пој тропгарини. 

Говорннци: Ото Гавриловић, др. 
/Кивап   Лукић          

3 -- Fljierpec н усвајање у иачелу, 
појединостима и коначно извештаја Фи- 
канси.јског одбора o предлогу закона o 
изменама и допунама чл. 29, М. 40, 43, 
56 и 166 Царинског закона. 

Говорчици: Мзвестилац Ото Гаври- 
ловић.   

4 — Претрсс и усвајање у начелу, 
поједнностмма и коначпо извсштаја Фи- 
нансијског одбора o предлогу закона o 
измеиама и допупама у Закону o испла- 
ти parne штете, у Уредби o 7% инвести- 
ционом зајму од 500 милиона динара, у 
Правилиику o фииансијској ликвидацији 
агра^рних однооа у Босни и Херцегови- 
im п у Закону o фиианспјскпј ликвида- 
uiiin оштета за беглучке земл>е у Босни 
и Хсрцеговиии. 

Говоршши: Известнлац  Ото Гаври- 
ловић, Министар финансија др.   Мило- 
рад Ђорђевић, Милутин Станојевић .   . 

5 — Прстрес м усвајање у иачелу, 

поједнностима и коначно извештаја Фи- 
нансијског одбора o предлогу закоиа 
o накнадним и ванредним кредитима уз 
буџет државних расхода и прихода за 
буџетску 1933/34 годину. 

Говормици: Известилац Ото Гаври- 
ловић,   Министар финшсија др. Мило- 
рад Ђорђевић         255—257 
ПРИЛОЗИ   HA   КРАЈУ  XII  САСТЛНКА 

1 — Извештај Финансијског одбо- 
ра o предлогу закона o накнадним и 
ваиредпим кредптима  257—2.r)S 

2 — Интерпелације народних по- 
сланика: др. Мпколе Никића (три), др. 
Мнлана Метпкоша (пет), Владимира Кр- 
стића (две), Милана Поповића, Свети- 
слава Хођере, Милована Лазаревића, 
Мнлана Живановића, др. Анте Куптари- 
lia, др, Људевита Ауера, Драгутиша Пер- 
ка, др. Стјепана Бачића (четирп), др, 
Николе Кешељевића, Милоша Драговића 
(пет), др. Фрање Грубера, Јосипа Ста- 
жића .    .    .    . " 258—281 

XIII РЕДОВИИ САСТАНАК 19 ФЕБРУ- 
АРЛ  1934  ГОДИПЕ. 

233—238 Пре диевног реда: 
1 — Читањс п усвајање записмика 

XII педовпог сасганка: 
2 — Говор Претседппка Народие 

скупштине поводом смрти белгијског 
Краља Алберта I; 

3 — Саопштење захтева Мипистра 
правде за продуженЈе крнвичног поступ- 
ка протнв народпих поеланика Рнсте 
Ђркића, Тодора Хаџи-Димитријевића и 
Хусеииа Кадића. 

238—242 Дневни ред: Утврђивање дневног 
реда  

XIV РЕДОВНИ САСТАНАК 20 ФЕБРУ- 
АРА 1934 ГОДИНЕ 
Пре дчевног реда: 
1 — Читање и усваја№е записника 

242—247     XIII  рсдовног састапка; 
2 - - Саопштењс o потврђетш за- 

копима: o општој коивенцији за спсте- 
матизацију имовинских интереса бивше 
покрајиис Истрс и бивше трговачке и 
обртне коморе измећу Краљевине Југо- 
славијеиКраљевинеИталије; и Закона o 

247—249 допунском споразуму уз споразум o 
клирингу од 27 априла 1032 године пз- 
мс.ђу Крал.евине Југославије n Швајцар- 
ске Конфедерације; 

3 — Саопштење извештаја Сената 
o усвајању законских предлога: o изме- 
иама и допунама Закона o иепосредним 
порезима, Закона o скупном порезу na 
ПОСловни прпмст n Закопа o порезу na 
нежењена лица и пореском ослобођењу 
лица са деветоро n више деце; o изме- 
г.ама n допунама Закопа o државној ^о- 
niapiinn; o пзмепама n допупама Закона 
o таксама; o намиадним    n    ванредним 

249—255 кредитима уз буџет држаппмх расхода n 
прпхода за  1933/34 годипу; o пзмепама 

283—281 
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и допунама чл. 29, 34, 40, 43, 56 и 166 
Царинског закоиа; o изменама и допу- 
иама у Закону o исплати ратне штете, у 
Уредби o 7% инвестиционом зајму, у 
Правилнику o финансијској ликвидаци- 
ји аграрннх одиоса у Босни и Херце- 
говини и у Закону o финансијској ли- 
квидацији оштета за беглучке земље у 
1>осни н Херцеговини; 

4 — Саопштењс одборских изве- 
luraja o законским предлознма: o cno- 
разуму u приступању прсговорима за 
ревизију уговора o трговини и пловид- 
би између Краљевнне Југославије и 
Краљевине Италије; u међународној 
конвенцији o телекоиуникацијама са до- 
датком; o протоколу уз трговински спо- 
разум између Краљевпие Југославије и 
Републике Немачке; o конвспцији која 
се одиосп na искоришћавање пруга ре- 
довпог ваздушног саобраћаја између 
Краљевине Југославије и Републике 
Грчке; 

5 — Саопштење  пзвешта.ја Имуии- 
тетног одбора од 19 (ј)сбруара 1934 го- 
дине; 

G — Caonujieiijc o поновном кон- 
ституисању одбора за iipoy4aBaibe за 
конског аредлога o заштити земљорад- 
иика; 

7 — Саоиштење ннтерпелација^ на- 
родиих посламика; Стјепана Ваљавеца и 
другова иа Министра унутрашњих iio- 
слова o иасиљу над сељацнма срезова: 
Крапина, Преграда н Клањец; др. Мила- 
na Метикоша na Министра социјалне 
политике и народпог здравља o смрза- 
вању радника којн јсостао без npeiio- 
ћишта; др. Ивана Лончаревића и друго- 
ва на Министра унутрашњих послова o 
терору државне управе за време on- 
штннскнх избора у Дравској бановиии; 
др. Иваиа Лончаревића и другова na 
Мнппстра унутрашњих послова o npe- 
прављању изборних резултата прили- 
ком општинских избо[)а у Дравској ба- 
новини; др. Мплапа Метикоша na Mn- 
нистра фипапсија o упропашћавању na- 
родпе имовине због егзекутивпс наплагге 
порезе; др. Мплапа Метпкоша na Mnnn- 
стра трговппе и индустрије o злоупо- 
требљавању Уредбс o заштптп земљо- 
радника од страие разнпх новчаних за- 
"ода; Владимира Крстића na Министра 
"Росвете o неправилном размештају учи- 
i'ejba 
na 
ni 

Страна 

рсновних  школа; Jocmia  Стажића 

m 

' Mll"Hcrpa пољопрпвреде o пзвршењу 
oinica o аграрној реформи na земљи- 
'^ 1м1Ла СРемских Карловаца; др. Ми- 

лана Метикоша na Министра упутраш- 
њих послова o тучи Илије Секића из 
Крчевика; др. Милана Метимоша na Mn- 
нистра шума н рудника o продајп дрва 
испод руке у Првобанској имовној оп- 
штини; Ристе Ђокића иа Претседника 
Министарског савета o куповини лук- 
сузног аутомобила од стране бившег ми- 
нистра шума и рудаика Павла Маггице; 

др. Нпколе HuKiilia n другоћа na Мини- 
стре унутрашњих послова, правде, про- 
свете n физичког васпитања народа o 
насил>у градског начелника др.ПајеШу- 
мановца, старешине Сокола, над Тонком 
Марас и одбијање траженог првенства; 

8 — СасЈпштење извештаја Мипп- 
стра упутрашњпх послова o одговорпма 
на посланичке интерпелације; 

9 — Отсуства народних послаппка. 
Говорннци: Риста Ђокић, др. Ивап 

Лончаревић, Министар уиутрашњих no- 
слова Живојин Лазић         

Дневни ред: Претрес и усвајање у 
пачелу, поједииостима и коначно изве- 
штаја одбора за проучавап^е законских 
предлога: 1 — o предлогу закопа o eno- 
разуму o приступању преговорима за 
ревизију уговора o трговини и пловпд- 
бн између Крал.евппе Југославије n Кра- 
л>евине Италије; 2 — o предлогу Закона 
o међународаој копвслцијп o телекому- 
никацијама са додатком; 3 — o предло- 
гу закона o протоколу уз трговински 
споразум између Краљевине Југослави- 
је n Републике Немачке; 4 — o предлогу 
закона o конвенцији која се рдноси на 
искоришћавање пруга редовчог ваздуш- 
ног саобраћаја између Краљевине Југог 
славпје и Реиубликс Грчке. 

Говорпици: Известилац Стеван Ћи- 
рић (два пута), Фердо Шега, Mina Ди- 
митријевић, Мплутпп Станојевић (два 
пута)  

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XIV САСТАНКА 
1 — Извештаји одбора за проуча- 

вањс законских предлога o међународ- 
ним уговорпма: o приступању прегово- 
рима за ревизију Уговора o трговини и 
пловидби; o мејјупародној коквепцији o 
телекомуникацијама; o Протоколу уз 
трговински споразум између Краљевине 
Југославије и Републике Немачке; o Кии- 
венцији између Крал>евине Југославије 
и Републике Грчке o ваздушном саобра- 
hajy   

2 — Интерпелације народних по 
сланика: Стјепана Ваљавеца, др. Милана 
Мстпкоша (пет), др. Иваиа .'кшчареви- 
iui (двс), Владимира Крстића, Јосипа 
Стажића, Ристе Ђокића, др. Никрле lln- 
кића        

Страна 

XV Р1£Д()Ш11 
АРА  1934. 

1   CACTAHAK   21   сРЕБРУ- 

Пре дневног реда; 
1 — Читање и усвајање записника 

XIV редовног састанка; 
2 — Саопштење p потврђенрм За- 

кону o накнадним и ванредним кредити- 
ма уз буџет државних расхода n при- 
хода за 1933/34 годину; 

3 — Саопштење извештаја Адмппи- 
стративнрг одбора o прегледу скутппш- 
ских рачупа за време рд 8 октобра 1933 
године до 16 јануара 1934 године; 

285—290 

290—30': 

300—307 

307—325 



XX 

Страна 
4 - - Саопштење изв.ештаја Одбора 

за молбе и жалбе o подношењу Скуп- 
штини im решење својих извештаја: u 
предлогу закона o признању досмртне 
пснзије Андреју Габршчеку, књижевни- 
ку и новинару; o предлргу закона o из- 
ванредиом признању- година државне 
службс Церовићу Гаврилу; 

5 — Саопштење интерпелација на- 
родиих посланика: др. Вјекослава Миле- 
тића на Министра социјалне политике и 
народног здравља o оптерећивању сиро- 
машиих помораца иовим наметима у no- 
гледу пОморских књижица; Ферда Шеге 
na Министра грађевина o доношснјУ за- 
кона o овлашћеним инжињерима и одби- 
jaii.e првенства; др. Милана Метикоша 
ii.i Претседника Министарског савета o 
доношењу закона o корупцији; др. Ми- 
лаиа Метикоша na Министра финансија 
o ииским ценама за откуп дувана; др, 
Мнлана Метикоша на Министра унутра- 
шњих послова o кајжњавању Луке Врзи- 
ha нз Малих Здепаца; 

(i — Молбе  и жалбс; 
7 — Разна акта. 
Говоринци: Фердо illera, Министар 

грађевина др. Стјепан Сркуљ.       .   .   .   327—329 
Дневни ред: 1 - Претрес и усвајање 

извештаја Имунитетног одбора од 18 
октобра 1933 године; 2 — Претрес н у- 
свајање извештаја Имунитетног одбора 
од  19 октобра   1933  годипе. 

Говорнпци: Известилац Радован 
Јевтић   . 329—331 

3— Претрес извештаја РЈмунитет- 
иог одбора од 19 фебруара 1934 године 
0 издавању суду народног послаиика 
Хусеина Кадића, 

Говорницн: Известилац Филип Цс- 
мовић, Тодор Tomiii, др. Никола Кеше- 
љевић, др. Иван Лончаревић (два пута), 
Омер Кајмаковић, Драгутин Перко, Ми- 
утин Ileimili, Милош Драговић, Салих 

Бал>1111 (два пута), Претседник Народнс 
скупштине др. Коста Кумаиуди, др. Ми- 
лан Метикош (два пута), др. Стјепан lia- 
Miiii,  др.  Влада  CTaiinumli 331—350 
ПРИЛОЗИ  ИА  КРАЈУ   XV   САСТАНКА 

1 — Извештај       Админмстративног 
одбора  o  прегледу  скупштниских  рачупа 350 

2 - - Извештај Одбора за молбе и 
жалбе o законском предлогу o лризнању 
година службе Церовићу  Гаврилу.      .   . 350 

3 — Интерпелације народних пи- 
сланика: др. Вјекослава Милетића, Фер- 
де Шегс, др, Милана Метикоша (три).   .   352—355 

XVI РЕДОВНИ САСТАНАК 22 ФЕБРУ- 
АРА  1934. 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање   записника 

XV редовног састаика. 
Дневни ред: 1 — Претрес интерпе- 

лације пародиог иослаиика др. Стјепана 

Страна 
Бачића на Министра социјалне политике 
n народног здравља o тешким прилика- 
ма радништва Орослоиских текстилних 
фабрика и усвајање простог прелаза на 
диевнн ред. 

Говорннци: Интерпелант др. Стјепан 
Бачић (два пута), Министар социјалне 
политике п народног здравља Иван 11у- 
цел. (два пута), др. Милан Метикош, др. 
Никола Кешељевић, Душан Живојино- 
вић 357—365 

2 — Претрес интерпелације народ- 
ног посланика др. Стјепана Бачића на 
Министра социјалне политике и народ- 
ног зд1)авлЈа o упослењу страних радни- 
ка у иашој индустрији и трговини. 

Гопорпицн: Интерпелант др. Стјепан 
Бачић (два пута), Министар социјалне 
политике п народног здравл>а Иван 1 ly- 
цељ (два пута), Михаило Крстић, Коста 
Алексић 3G5—369 

XVII РЕДОВНИ САСТАНАК 23 ФЕБРУ- 
АРА 1934 ГОДИМЕ 

Пре длевног рсда: 
1 — Читање и усвајање записника 

XVI редовног састанка; 
2 -- Саопштење o потврђеним зако- 

иима: o изменама и допунама Закона o 
непосреднимпорезима, Законаоскупном 
порезу на пасловни промет и Законасш(> 
резу na нежењена лица и пореском осло- 
бођењу лица са деветоро и BIUUC деце; 
Закона o измеиама и допунама Заксша o 
државној трошарини и Закона o измена- 
иама и допунама Закона o таксама; 

3 — Саопштење извештаја Сената o 
усвајању законског предлога o сузбија- 
њу полних болести; 

4 — Саопштење 0 подиошсњу за- 
KoncKor предлога г.г. Игњата Стефано- 
вића и другова o измени §319 Кривичног 
закона; 

5 — Саопштење o иодношењу резо- 
луције др. Ивана Лончаревића и другова 
o избору скупштинске анкете за испити- 
вање повреде пословног реда приликом 
доношења Закона o босанском аграру ид 
12 августа 1933 године; 

(i — Саопштење извештаја Мпни- 
стра грађевина o одговору на посла- 
иичке интерпелације; 

7 — Саопштење телеграм^ народ- 
иог посланика Хусеина Кадића .... 

Дневни ред: I (родужење иретреса 
пзвсштаја Имуиитстпог одбора o изда- 
вању суду народног иосланика Хусеина 
Кадића. 

Говорници: Потпретседник Народне 
скупштине др. Авдо Хасанбеговић, Са- 
лпх Баљић (трп пута), др. Влада Стани- 
шић, др. Милан Метикош (три пута), др. 
Милослав Стојадиновић, Јован Мисир- 
лић, Мустафа Мулалић, Мита Димитри- 

371—372 
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јевић, Марко Maiunli, Милован Грба, др. 
Никола Кешељевић. 

Саопштење извештаја Финансијског 
одбора o предлогу буџета државних ра- 
схода и прихода са предлогом Фииаи- 
сијског закона за 1934/35 годину, заје- 
дчо са одвојеним мишљењем одоојјскс 
мањине. 

Одлука o одбацмвању резолуције 
Др. Ивана Лончаревића и другова o нз- 
бору скупштинске анкеге за испитииаљс 
повреде пословног 1)еда приликом доно- 
шења Закоиа o босанском аграру од 12 
августа 1933 године. 

Говорннци: Претседник Министар- 
Ског савета Никола Т. Узуновић.   .    .    . 

CrpaUd 

372—381 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ .\V1I САСТАНКЛ 
1 —  i јредлог   закоиа  o   измени  § 

319 Кривичног закоиа  384 
2 — Предлог резолуције др. Ивана 

JIoii'iapcBiiiia 384—385 

XVIII РЕДОВИИ САСТАНАК 24 ФЕБРУ- 
АРА 1934 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

XVil редовног састанка; 
2 — Саопштење телеграма белгиј- 

ског посланика у Београду упућеног 
Претседнику Народае скупштине као 
одговор na изјаву саучеиЉа поводом 
смрти бслгијског Краља Алберта I; 

3 — Саопштсње интерпелација иа- 
родних посланика: др. Милапа Метико- 
ша иа Мииистра финапсија и уиутрат- 
њих иослова o утајама порезе и прирезе 
електро-командитног друштва у Алек- 
сиицу; др. Мплаиа Метикоша на Прет- 
седиика Министарског савета o одређи- 
вању парламентарне анкете иоводом а- 
грарие афере и одбијање првенства; др. 
Милана Метикоша na Министра тргови- 

Страна 
ис u ИНдустрије 0 оставцн члапова У- 
правног и Надзорног одбора Народне 
баике; Алојзија Навлича na Претседни- 
ка Министарског савета o неправилно- 
стима општинских избора у Дравској 
бановини n одбијапЈе првенства; Јована 
Мисирлића na Министра cao6paliaja o за- 
кључењу уговора за градњу железница 
са страним предузећима и одбијање пр- 
вснства; 

4 — Решавање no првепству интер- 
иелације пародпог иослапика Драгутниа 
Мерка na Министра cao6paliaja o IV Бал- 
канској конферепцији и одбијање првен- 
ства; 

5 — Саопштеље извештаја Mniin- 
стра шума и рудпика o одговорима na 
послаппчке пптерпелације; 

6 — Молбе п жалбе. 
Говорници:   Милош   Драговић,   др, 

Мплан Метпкош, Мнппстар без портфе- 
ља др. Хамдија Карамехмедовић (два 
пута), Алојзиј Павлич, Јован Мисирлић, 
Министар cao6paliaja Лазар Радпвојевпћ 
(два пута), др. Драгупш Перко.    .    .    .    387—392 

ДневНи ред: 1 — Наставак претреса 
и усвајање нзвештаја Имунитетног од- 
бора o издавању суду пародпог посланп- 
ка г. Хусеипа Кадпћа. 

Говорници: Ристо TauKnli (два пута), 
Салих Баљић, Павао Матица, Мнлап 
HeTKOBuli, Душап Антоннјевић, Свети- 
слав Xol)epa. 

2 — Избор одбора за проучавање 
иредлога закона o нзменама и допунама 
Закона o држављанству 392—404 

ИРИЛОЗИ HA КРАЈУ XVIII САСТАНКА 
1 — Интерпелације   народних   no- 

сланика: др. Милана Метнкоша (три), А- 
лојзија Навлнча, Јована Мисирлића.      .    404—408 

2 — Кандидатске листе за изббр 
одбора за проучавање законског пред- 
лога o измснама н допуиама Закона o 
држављанству  409 





Регистар говорника 

Претседник Народне скупштине др. Коста Кумануди, 3,* 6,  197—198, 283—284, 342—343, 343—344. 

Уз\- 

Шу- 

391, 

Г.г. МИНИСТАРА: 

Претседннк Министарског савета  Микола  Т. 
НОВИћ,   196,   223—224,  383—384. 

Претседник Министарског савета    др. Милаи Ср- 
шки11, 5, 32, 33, 34. 

Министар без портфеља др. Алберт Крамер, 8. 
Мпнистар социјалне политике и пародмог   здрав- 

ља Иван  Пуцел,,     112—113,     164,    236,    237, 
360—362, 364, 366—368, 369. 

Мннистар без портфел.а др. Хамдија Карамехме- 
довић, 389, 390. 

Мииистар тргонине н индустрије    др. Илија 
менковић, 164. 

Министар   саобраћаја   Лазар   Радивојевић. 
392. 

Мииистар   шума   и  рудника    Павао   Матица, 
33—34, 35, 92,  103,  138, 395—396. 

Министар   финансија    др.   Мклорад   Ђорђевић, 
10&—107, 203—206, 236, 239, 249—252, 255. 

Министар грађевина др. Стјепан Сркуљ', 59, 328. 
Мадистар  уиуграшн.их  послова    Живојип  Лазић. 

238,  289. 
Мшшстар физичког васгтитања народа    др. Лаво- 

слав Ханжек, 67—69, 74—75, 97. 
Иладин повереник, први  помоћник Министра вој- 

ске и мориарице, дивизијски ђенерал Радисав 
Крстић, 37—38. 

'.г. МАРОДНИХ ПОСЛАИИКА: 

ЈНтонијевић Душам, 401—402. 
^уер Људевит др, 84—87, 215—218. 
ћаљић Салих, 341—342, 350, 374—375, 379, 395. 
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