
САДРЖАЗ: 
Страна 

I ПРЕТХОДНИ САСТАНАК 3 ЈУНА 1935 Г. 

Предневног реда: Избор привреме- 
ног Прегседника no годинама најстаријег 
присутног народног посланика и избор 
четири привремена секретара из редова 
млађих посланика  1 

Говорници: Анте)Ковач и привреме- 
ни Претседник Стеван  Јанковић        1—3 

ПРИЛОЗИ HA   КРАЈУ I   ПРЕТХОДНОГ 
САСТАНКА 
1 — Списак народних посланика, име 

и презиме, за који je срез иззбран, зани- 
маи.е и одакле je      4—11 

II ПРЕТХОДНИ СЛСТАНАК4 ЈУНА 1935 
ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: 1 — Читање 

и усвајање записника I претходног са- 
станка        13 

Дневни ред: Избор Верификационог 
одбора  13 — 14 

Говорници:   Привремени   претсед- 
ник   Стеван   Јанковић  14 

III ПРЕТХОДНИ   САСТАНАК   14   ЈУНА 
1935 ГОДИНЕ 
Пре дневног реда : 1 — Читање и 

ycBajaibe зиписника II претходног сасганка; 15 
2 — Саопштење извешгаја Верифи- 

кационог   одбора од 4 јуна o конституи- 
сању; 16—31 

3 — Саопилење да Лука Аврамови!!, 
изабран на лисги лр- Мачека, подноси 
Народној скупштиии ceoje пуномоћије. 

Дневни ред: Претрес извештаја Ue- 
рификационог одбора o неоспореним ман- 
дагима, означеним у извештају под I и II. 

Говорници: Мииисгар унутрашњих 
послова Велимир М. Поповић, Др. Јлнко 
[Заричевић, Војислав Лазић, Јеремија П. 
Протић, Мусгафа A. Мулалић, Душан 
Иванчевић, др. Јосип Режек, Стеван Си- 
MHII 31-G7 

IV ПРЕТХОДНИ   САСТАНАК   15 ЈУНА 
1935 ГОДИНЕ 
Пре диевног реда: Читање и усва- 

јање записиика III претходног састанка.    .       G') 
Дневни ред: Продужеи.е претреса 

извештаја Верификационог одбора o вери- 
фикацији посланичких мандата означених 
у извештају под 111       69 
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Говорници: Др. Милевко Марковић, 

Министар правде др. Драгутин С. Којић, 
Лука Консгренчић, Војко Чвркић, Шиме 
Кулишић 69—83 

V ПРЕТХОДНИ САСТАНАК 18 ЈУ- 
НА 1935 ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: 1 — Читање и 

усвајање записника IV претходног састанка.       85 
2 — Саопштење o смрти народвог 

посланика   др. Добривоја Гер. Поповића. 
Говорници: Претседник Верифика- 

ционог одбора Драгиша Цветковић.     .   .       86 
Дневни ред: Продужење претреса 

извештаја Верификационог одбора и верп- 
фикацији пославичких мандата под III. 

Говорници : Миливоје Ђ. Исаковић, 
Артур Махник, Министар правде др. Дра- 
гутин С. Којић, Војислав Ђорђевић, Фра- 
њо Маркић, Сава Ј. Микић, Тодор М. 
Живковић 86-98 

VI ПРЕТХОДНИ   САСТАНАК 19   ЈУНА 
1935 ГОДИНЕ 
Дневни ред: Насгавак претреса и 

коначно усвајање извештаја Верификаци- 
оног одбора o верификацији посланичких 
мандата   под   III       106 

2 — Полагање заклетве народних 
посланика        106 

Говорници: Милан Банић, извести- 
лац Верификациоиог одбора др. Тодор 
Лазаревић 99-106 

VII ПРЕТХОДНИ   САСТАНАК 19 ЈУНА 
1935 ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: 1 — Читање и 

ycBajaii>e записника VI претходног састанка.       107 
1 — Саопштење o подношењу остав- 

ки иародних посланика на посланичке ман- 
даге 107—108 

Дневни ред: 1 — Избор сталмог 
Претседништва Народне скупштине: Прет- 
седиика, 3   потпретседника и 5 секретара. 

Говорници: Претседник Народве 
скупштине Стеван Ћарић 108—109 

I   РЕДОВНИ   САСТАНАК 4 ЈУЛА   1935 
ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: Л — Читање и 

усвајање записника VII претходног са- 
станка:      112 
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2 — Саопштење Указа Краљевских 

Намесника o оставци Краљевске владе 
Богољуба Д. Јевтића и o образовању нове 
Краљевске владе др. Милана М. Стојадино- 
вића;      ...          ^2 

3 — Саопштење o оставкама народ- 
них посланика: Велимира Поповића на по- 
сланички мандат за град Сарајево; др. Бу- 
дислава Гргура Анђелинорића на посла- 
нички мандат за Срез сплитски; Чедоми- 
ра Захарића на посланички мандат за Срез 
ужички; Ивана Мохорича на посланички 
мандат за град Љубљану; др. Драга Ма- 
рушића на посланичке мандате за Срезо- 
ве љубљански и логатечки;  

4 — Саопштење o повлачењу остав- 
ке народног посланика Петра Стојисавље- 
вића на посланички мандат за Срез сињ- 
ски;  

5 — Саопштење и усвајање извеш- 
таја Верификапионог одбора бр. 27 од21 
јула 1935 године o доласку за народног 
иосланика Богдана Ј. Милинчића на место 
поч. др. Добривоја Гер. Поповића;   .    .    . 

b — Саопштење и усвајање извешта- 
ja Верификационог одоора бр 28 од 21 
]уна 1УЗ£) године o доласку нових посла- 
ника на место оних, који су поднели о- 
ставке на своје посланичкс мандате, a иза- 
брани су на више места;  

/ — Саопштење извештаја Верифи- 
кационог одбора бр. 40 од 3 Јула 1935 
годиве o верифчкациЈи мандата оних на- 
родних посланика, ко]и су накнадно под- 
нели Народној скуиштиии на верификаци- 
ју своја посланичка пувомоћија.       ... 114 

Дневни ред: Отварање седница На- 
родне скупштине Указом Краљевских На- 
месника и читање Декларације Краљевске 
владе 114—115 

Говорници: Претседник Министар- 
ског савета и Министар вностраних послова 
rp. ^илан М. Стојадиновић 115—11G 

U   РЕДОВНИ   САСТАНАК  6 ЈУЛА 1935 
ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: 1 — Mniaibe и 

усвајање   записника  1 редовног  састанка; 
2 — Саопштење и усвајаље извеш- 

таја Верификационог одбора бр. 47 и 48 
од 4 јула 1935 године o доласку нових 
народних посланика на место оних, који 
су поднели оставке на посланичке ман- 
дате  

3 — Саопштења o подношењу остав- 
ки иародних посланика на положаје прет- 
седника општина;  

4 —   Огсуства  народних посланика; 
5 — Саопштења o аодношењу интер- 

пелација народних посланика: Милана Во- 
жића на Претседника Министарског савета 
o уклањању из државне службе, опилин- 
ских већа и разних предузећа свих аваци- 
оналних елемената и усвајање првенства; 
Милава Божића на Министра уцутрашњих 
послова  o  прогону  из наше земл>е свих 
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странаца, припадника земаља које нам 
показују пуно непријатељсгво, ради на- 
циовалних и социалвих интереса нашег 
живља; Војислава Лазића и другова на 
Претседника Мивистарског савета o прете- 
ранс ниској цени пшевице на тржишту и у- 
свајање првенства; др. Драгутива Јанковића 
и другова на Претседника Министарског 
савета o тешком и неиздржљивом стању 
сељачке привреде и дужника земљорадника 
занатлија и трговаца и усвајање првенства; 
др. Вјекослава Милетића на Министра rpa- 
ђевина o снабдевању ставовништва здра- 
вом и питком водом у оним крајевима 
наше државе који оскудевају у томе. 

Говорници: Велимир Ж. Аћимовић, 
Претседник Народне скупштине Стецан 
Ћирић (пет пута), Претседник Минисгар- 
ског савета и Министар иностраних послова 
др. Милан М. Стојадиновић (три пута)   .   118—120 

Дневни ред: Иретрес извештаја Ве- 
рификациоиог одбора ид 3 јула 1935 o 
вермфикацији мандата народних посланика, 
који су вакнадно поднели Скупштини на 
верификацлЈу caoja посланичка иуномоћија. 

Говорници: Известилац Верифика- 
ционог одбора др. Вјекослав Милетић, 
Извесгилац мањине Боривоје Ђурић .   .   .   120—123 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ II САСТАНКА 
1 — Ингерпелације народних посла- 

ника: Милана A. Божића. (две), Војислава 
Лазића  и другова,   др. Драгутина Јанко- 
вића и другова, др. Вјекослава Милетића. 124 — 127 

111   РЕДОВНИ  САСТАНАК 9 ЈУЛА 1935 
1ОДИНЕ 

Пре дневног реда: 1 — Читање и 
усвајање   записника  II редовног састанка. 130 

2 — Саопштења o подношењу од 
стране Минисгра финансија: Предлога за- 
кина u буџетским дванаесгинама за месеце: 
август, септембар, окгобар, новембар и де- 
цембар 1935 и Јануар, фебруар и марг 
1936 године и накнадним и ванредним 
кредитима уз бЈџегске дванаесгине за ме- 
сеце: април, мај, Јуии, ј)лн 1935 године и 
уз буцет државних расхода и прихода за 
1934/35 годину  130 

3 — Читање Указа Краљевског Ha- 
месништва, којим се овлашћује Миннсгар 
финансија да може поднеги Народио^куп- 
штини на решење и одобреп.е предлог 
закова o буџетским двана1Сгинама за 
1935/36 годину и макиадним и ванредним 
кредитима уз оуџетске дванаестинеза 1935 
и уи   буџег  државних расхода и прихода 
за 1934/55  годину  130 

4 — Читање указа Краљевског Ha- 
меснишгва u одређивању ав Владиниг по- 
вереника у Народном претставништву за 
претрес предлога закоиа o буџетским два- 
наестинама за 1935/36 годину, a no стру- 
ци Министарства војске и морнарице, ди- 
визијског   1)1,нерала   Нетровића   li. Мили- 
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рада,  помоћника Министра војске и мор- 
нарице 130—131 

5 — Саопштење решења Министар- 
скогсавета да Министар финансија подноси 
Народној скупштини на опобрење оешење 
Министарског савета IV Бр. 31281 од 3 
децембра 1934 године o предлогу Закона 
o општој царинскпј тарифи, решење Мини- 
старског савета IV Бр, 31130 од 30 новем- 
бра 1934 године o допуни извозне и увозне 
тарифе уз предлог Закона o општој царин- 
ској тарифи;       131 

6 — Саопштење да Главна контрола 
извештава Народну скупштину да je ста- 
вила визу са резерзом no решењима Ми- 
нистарског савета, којима je одобрено ре- 
шење привпемевих издатака;       131 

7 — Саопштеље o подношењу интеп- 
пелација народних посланика: Велимира Ж. 
АћимовиИа на Министра саобраћаја o кри- 
вици Шћекића К. Јована, стзрешине По- 
штанско — телегпафске станице у Гро- 
цкој ; Велимира Ж. Аћимоврћа на Мини- 
стра просвете o премештају учитеља Сре- 
за малешког; Крсте Предована на Мини- 
стра пољопривреде o образовању коми- 
сије за пооцену за разрешење кметских 
односа; Тодора С. Тодоровића и другова 
на Министра шума и рудника o накнади 
штете околним насељима од стране Бпр- 
ског рудника и ycBajaihe првенгтва; Ми- 
лана A. Божића на Претседника Министар- 
ског савета o намерама Краљевске влаае 
у Bot)eiby  националне  и економске поли- 
тике и усвајање првенства:       132 

8 — Саопштење оставки народних 
посланика na иоложаје претседника оп- 
штина. 132 

Говорници: Министап шума и ру- 
дника Игњат Стефановић, Претседник Ми- 
нистарског савета и Министар иностраних 
послоиа др, Милан Оојалиновић. 132 

Дневни Ред: Избор четири стална 
гкупштинска олбора : Административног, 
Имунитентног, Одбора за молбе и жалбе 
и Финансијског. 

Говорници: Војислав Лазић, Прет- 
седник Пародне скупштине Стеван Ћирић. 137—138 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ Ili САСТАНКА 
1 — Предлог закона o буџетским 

дванаестинама за месеце: август, септем- 
бар, октобар, иовембар и децембар 1935 
и јануар, фебруар и март 1936 годиие и 
накнадним и ванредним кредитима уз бу- 
џетске дванаестине sa месеце: април, мај, 
јуни и јули 1935 године и ул буцет др- 
жапних расхода и прихода за 1934/35 год; 

2 — Интерпелације народних посла- 
ника: Велимира Ж Л|1имовића(двс), Крсте 
Предована, Тодора С. Тодоровића, Милана 
A. Пожића 139—215 
IV РЕДОИНИ САСТАНАК 18 ЈУЛА 1935 

ГОДИНЕ 
Пре дневног реда: 1 — Читање и 

усваја^е »писника 111 редовног састанкв;     216 

218 

218 

Страна 
2 — Саопштење: да Министар фи- 

нансија подноси на одобрење решење Ми- 
нистаоског савета IV Бг 12607 од 23 Ma- 
ja 1935 године o ослобођењу од царине 
машина за рударска и индустријска пре- 
дузећа ; решења Министарског савета IV 
Бр. 4457 од 21 фебруара 1935 o измени 
тачке 8 општих напомена уз XV део уво- 
зне тарифе предлога закона o општој ца- 
ринској тарифи ; пешења Министарског 
савета IV Бр. 13177 од 13 маја 1935 o 
забрани увоза у Краљевину Југославију 
уљаних производа уљаног семена и пал- 
мових кошчица       218 

3 — Саопштење o конституисању 
скупштинских одбора : Административног, 
Имунитетног, Одбора за молбе и жалбе и 
Фивансијског;       218 

4 — Саопштење o подношењу Скуп- 
штиви ва решење извештаја финансијског 
одбора o предлогу закона o буџетским 
дванаестинама за месеце : август, септем- 
бар, октобар, новембар и децембар 1935 
и јануар фебруар и март 1936 године, и 
накнадним и ванредним кредитима уз бу- 
џетске дванаестине за месеце : април, мај, 
јуни, јили 1935 и уз буџет државних рас- 
хода и прихода за 1934/35 годину, са о- 
двојеним  мишљењем   одборске   мањине; 

5 — Саопштење o нодношењу остав- 
ки народних посланика на положаје прет- 
седника општина  

6 — Саопштење o подношењу интер- 
пелација народних посланика : Јеврема То- 
мића на Министра финансија o одлагању 
плаћања порезе до нове бербе кукуруза 
v Срезу тителском; Јеврема Томића на 
Министра пољопривреде o забрани прода- 
вања пшенице на зелено и одбијање пр- 
венства; др. Уроша Стајића на Министра 
финансија o смањељу цена монополских 
аотикала и одбијање првенства; Антона 
Широле и другова на Претседника Мини- 
старског савета o накнади штете грађани- 
ма општине Кастав, коју су претрпели при- 
ликом италијанске окупације ; Антона Ши- 
роле и другова на Претседника Министар- 
ског савета o разграниче1ћу општине Ka- 
стан и накнади штете за одузете joj шу- 
ме; Животе Милавовића и другова на 
Министра финансија o ослобођењу од пла- 
ћања порезе доброволзаца, насел>еника и 
одбијање првенства; Јоце Георгијевића и 
другова на Мивисгра полЈОпривреде, трго- 
nmie и индустрије и финансија o трговин- 
ском уговору између наше државе и Грч- 
ке o увозу сувог грожђа и смокава и o 
забрани творницама печења ракије и у- 
CBajaihe првенства; Страхиње Борисавље- 
вића на Министра унутрашњих послова o 
незаконитом поступку Милорада Радон.ића, 
бив. иачелника Среза сјеничког ; Манфреда 
Паштровића и другова на Претседника Ми- 
нисгарског савета o ааплени интервјуа се- 
натора др. Будислвва Анђелиновића o хр- 
ватскои питвњу и ревизијн Устввз и од« 



XIV 

Стрзна 
бијање првенства; Велимира Ж. Аћимо- 
вића на Министра унутрашњих послова 
o смени Претседника београдске општине 
и одбијање првенства; др. Драгутина Јан- 
ковића и другова на Претседника Мини- 
старског савета и Министра иностраних 
послова o пигању повратка Хабзбурговаца 
у Аустрију и одбијање  првенства.   .    .    . 212—219 

7 — Саопштење извештаја Минисга- 
ра унутрашњих послова и грађевина o од- 
говорима на интерпелације народних по- 
сланика Милана Божића и др. Вјекослава 
Милетића;        

8 — Отсуства   народних посланика ; 
9 — Захтев Министра правде за про- 

дужење кривичног поступка против наро- 
дних посланика;  

10 — Саопштење   молби  и  жалби ; 

219 

219 
220 

Страна 
11 — Саопштење разних аката. 220 
Говорници: Министар пољопривреде 

Светоззр Станковић, Министар финачсија 
Душан Легица (два пута), Претседник Ми- 
нисгарског савета и Министар иностраних 
послова др. Милан М.  Стојадиновић (три 
пуга)  219 

Дневни ред: Утврђивање дневног 
реда. 

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ IV САСТАНКА 
1 — Интерпелације народних посла- 

ника : Јеврема Томића (две), др. Уроша 
Стајића, Антона Широле и другова (две), 
Животе Миленовића и другова, Јоце Геор- 
гијевића и другова, Страхиње Борисавље- 
вића, Манфреда Паштровића и другова, 
Велимира Ж. Аћимовића, др. Драгутина 
Јанковића и другова 222—231 
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Страна 

Претседник Народне скупштине Стеван Ћирић .... 108—109, 118 
Претседник Верификационог одбора Драгиша Цветковић . 85—86, 106 
Привремени Претседник Нзродне скупштине Стеван Јанковић    1—2, 14 

МИНИСТРИ: 

Пре^седник Министарског савета и Миннстар иностраних по- 
слова др. Милан М. Стојадиновић    . 115—116, 119, 120,   132,   219 

Министар правде др. Драгутин С. Којић 71—74.   89—90 
Министар унутрашших послова Велимир М. Поповић    .   .   . 31—49 
Министар финансија Душан Летица  219 
Министар пољопривреде Светозар Станковић  219 
Министар шума и рудника Игњат Б, Стефановић  132 

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ 

Страна Страна 
Аћимовић   Велим^р   Ж.,  118, 218 Лазић Војислав, 53-55, 138 
Ванић Милан,  99—106 МаркиН Фрањо 93—95 
БаричевиН Јанко др.,  49—52 Марковић Миленко др         69—71 
Ђорђевић Војислав В  90—93 Махник Артур,         88-89 
Ђурић Боривоје  122 — 123 Милетић Вјекослав др,    .   .    .    . 16—31, 120—121 
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Исакови!! Миливоје Ђ  80—88 Протић Јеремија П.,        55—57 
Ковач Анте Љ.,  1 Режек Јосип др        62—64 
Костренчић Лука  74—78 Стеван Симић,        64—67 
Кулишић Шиме др  80—83 Чвркић Војко Р.,        78—80 
Лазаревић Тодор др.,       106 
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