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ВАНРЕДАН САЗИВ ЗА  1935 
ГОДИНУ 

lx РЕДОВНИ САСТАНАК — 19 OKTO- 
BRA 1935 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

'" редовног састанка; 
2 — Саопштење телеграма Прет- 

СеДника Иародне скупштине Претсед- 
чику [1арламента Краљевине Билгије 
"оводом смрти Њ. В. Краљице Астриде; 

^ — Саопштење смрти Симе Ђу- 
Ри"а, народног посланика; 

4 — Саомштење Указа Њ. В. Краља 
. Уваженим оставкама: Министра соци- 
Јвлне политике и народног здравл.а Ни- 

0ле Преке, Министра правде др. Људе- 
Ита Ауера и Министра иЈума и рудни- 
Игњата Стефановића и o поставље- 

У нових министара: за заступника Ми- 
ИстРа социјалне политике и народног 
Дравља Мирка Комненовића, Министра 
а Физичко  васпитање народа, за Ми- 
стРа шума и рудника Ђуру Ланкови- 
• Министра Г>ез портфеља и за Мини- 
Ра правде др. Мила Мишкулина, на- 

^ДНог посланика; 

0     ^ — Саопштењс Указа Њ. В. Краља 
постављењу:    за   Министра   пошта, 

леграфа и телефона др. Вранка Калу- 
Ни^ЧИ''а* наР0ДН0Г посланика, и за Ми- СтРа   без   портфеља др. Миха Крека, 
адноката; 
0 *> ;— Саопштење извештаја Сената 
скиСВа,'ању законског предлога o буџет- 
И 
Им Дванаестинама за 1935/36 годину 

у ° ВанРедним и накиадним кредитима 
и 

0Уџетске дванаестине за 1935 годину, 
УЗ буџет државних расхода и прихо- 

Да За 1934/35 годину; 
На '.— Саопштење да Министар фи- 
арх^иЈа Доставља Скупштини за њену 
KoivПУ ЈеДа11 11отвр1)ени примерак За- 
^З^"  бУиетским    дванаестинама    за 

Страна Страна 

8_ 
ОДИИу; 

- Саопштење Урсдаба Министар- 
ДУст С?Вета:  Минисгар  трговинс  и   ин- 

Р^е, иа основу чл. 10 Закона o ме- 

рама, подноси Скупштини на сагла- 
сност Уредбу Министарског савета o 
електричним јединицама које се упо- 
требљавају у јавном саобраћају; Прет- 
седник Министарског савета на основу 
§ 63 Финансијског закона за 1934/35 
годину подноси Скупштини на сагла- 
сност Уредбу Министарског савета o 
ликвидацији бесправних насеља и зау- 
зећа у државној шуми Пасјачи—Видо- 
јевици—Мацану у Срезовима добрич- 
ком и прокупачком; 

9 — Саопштење o решењима Ми- 
иистарског савета: Министар (ј)инансија 
на основу чл. 15 предлога Закона o оп- 
штој царинској тарифи подноси Скуп- 
штини на од()брен.е решење Министар- 
ског савета IV бр. 20967 од 30-V111-1935 
годинс o одобрсњу увоза рицинусовог 
семена до краја 1935 године; решењс 
Мииистарског савета IV 6р. 20768 o до- 
пуни тач, 4 општих напомена уз петна- 
ести део увозие царинске тарифе; ре- 
lucibe Министарског савета бр. 20280 
од 21-V111-1935 године o смањењу мини- 
малне стопе на старо гвожђе из броја 
588 увозне царинске тарифе на 0.50 ди- 
нара, и минималне стопе из броја 540 
тач. 1 б исте тарифе на трачнице буше- 
не или небушене na и монтиране на 1 
динар; решење Министарског савета 
IV бр. 20279 од 21-VII1-1935 године o 
укидању забране извоза ораховог обло 
га, тесанога и нетестерисаног дрвета, 
која je била заведена решењем Мини- 
старског савета бр. 31281 од 31-Х11-1934 
године; 

10 —■ Саопштење одборских изве- 
иЈтаја: Административног одбора o пре- 
гледу скупштинских рачуна за ^време 
од 30-Х11-1934 године до 31-Х11-1935 ro- 
дине и o прегледу Скупштинских pa- 
чуна за време од l-Vll-до 30-1Х-1935 
године; 

11 — Саопштење оставки народних 
посланика на положаје претседника оп- 
штина; 

12 — Саопштење o подношењу ин- 
терпелација иародних посланика: Петра 
Косовића"и другова на Министра сао- 
браћаја o изградњи пројектоване пруге 
Витсп.—Ресан—Охрид; Саве Микића на 
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Министра финансија и Министра унутра- 
шњих послова o незаконитом одузима- 
њу општинске зграде у Општини лозан- 
ској; др. Мухамеда Риђановића на Ми- 
нистра шума и рудника o незаконитом 
решењу среског начелника у Коњицу no 
предмету спора у питаљу мерамата на 
штету села Рибићи и Сел.ани; Јована 
Аранђеловића на Министра саобраћаја 
o злоупотреби у званичној дужности од 
старне појединих чиновника Генералне 
и Обласне железничке дирекције — Бео- 
гард; инж. Николе Кабалина на Претсед- 
ника Министарског савета o издавању 
књиге која садржи списак лица која су. 
на изборима од 5 маја о. г. гласали за 
листу г. Богољуба Јевтића и усвајање 
првенства; др. Милована Пинтеровића 
на Претседника Министарског савета и 
Министра финансија o смањивању при- 
надлежности државним службеиицима и 
пензионерима; Миливоја Ђ. ИсаковиНа 
на Претседника Министарског савета o 
Уредби o смањењу личних приНадлеж- 
пости државних и самоуправних чинов- 
ника; ; o решењу сеЛ)ачких, трговаЧких 
и занатлијских дугова; па Министра тр- 
говине и индустрије o иедозвољавању 
рада кафеџијама, закупцима бифеа и др. 
када се иселе из једног локала у други; 
o опраштању казни изречених no зако- 
ну o радњама; на Министра унутрашњих 
послова o неправилном и незаконитом 
раду М. Саватића, директора железница 
Дринске бановине из Шапца; o непра- 
вилностима Боривоја Стапојевића и дру- 
гова, бившег службеника Железиичке 
дирекције Дрииске бановине из Шапца; 
o отпуштању чинонника Ha ВОДручју 
Баиске управе Дринске баиопиие; на 
Министра унутрашњих ПОСЛОВа и Мини- 
стра социјалне политике и иародног 
здравл^а o тешким приликама у којима 
се налази болница у Ulanuv; ма Mmm- 
стра унутрашњих послова и Министра 
гра1)евина o обустави кулука за превоа 
камена у Срезовима пбЦерскОМ и посаио- 
тамнавском; иа Мииистра п0Љ011ривреА& 
o стављању на расположеље нотребних 
количина здравог семепа земљорадни- 
цима у Срезовима ПОЦбрском и мачиап- 
ском; o помору свиња у Срезовииа по- 
церском и мачванском, као и <> подп- 
зању свињарства у она дна среаа; на 
Мипистра социјалие политике и иарод- 
пог здравља o ивменама и дрпунаиа 
закона који ce одћове на радничко оси- 
гурање; o поиоћи у људској и сточној 
храии оскуднима v Срезовима поцер- 
ском и мачнаиском; o изменама и допу 
пама у Имвалидском закону; на Мипи- 
стра финансија o OMo66hiBH>y од пореза 
и осгалих дажбииа грађана Среарва 
мачванског и  поцврскрг абог ирава  и 
cyiiie; o ()слоб()1)0ИЈу кажп.оиих пр Зако- 
ну  0 таксама  a  no   фошарииским   кри 
вицама; o непродаји у довољној коли 
чини соли у крупицама сел>ацимд у око- 

лини Шапца и усвајан>е првенства; др. 
Војислава Дошена на Министра унутра- 
шњих послова o незаконитој одлуци 
(шштинског одбора у Црњи, да ce се- 
диште опшгине премести у ново место 
Војвода Степа и усвајање првенства; 
Милана A. Бижића на Претседника Ми- 
нистарског савета o неправедном прога- 
њању нациииалног чиновништва и усва- 
јање приенства; Милана A. Божића на 
Министра пољопривреде o дефинитив- 
г.ом [)ешењу добровољачког питања и 
усвајање првенства; др. Војислава До- 
шена на Министра пољопривреде o 
ослобођењу плаћања државних и бано- 
винских дажбина аграрним субјектима 
na експроприсаном земљишту и усва- 
јање првенства; др. Војислава Дошена 
на Министра просвете o иеправедној 
расподели помоћи за подизање школ- 
ских зграда у Дунавској бановини и 
усвајан>е првенства; др. Војислава До- 
шена иа Министра (|)инансија o изјед- 
начењу Закона o таксама у целој др- 
жавн и усвајање првенства; Душана 
1 (ванчевића и другова на Претседника 
^\иниcтapcкoг савета o недоношењу но- 
вог Закоиа o штампи, b удружењима и 
о збору и договору; Инана Прекоршека 
и другова на Претседника Министар- 
ског савета o смањењу принадлежности 
државних службеиика; Јосипа Цветића 
и другова на Претседника Министарског 
савета o неједнакој примени Закона o 
штампи; др. Драгана Краљевића и дру- 
гова на Минисгра унутрашњих послова 
o одбијању пријаве за рад Југословен- 
ског народног покрета „Збор"; 

13 — Саопштење да Мипистар фи- 
нансија извештава да he одговорити на 
иигерпелације народних послапика кад 
сс ставе na дпсвни ред и то: Јеврема 
Томића 0 одлагању плаћања пореза 
Срезу тителском због бербе кукуруза; 
др. Уроша Crajnha o cMaibeiby цепа мо- 
мополских артикала; Животе Милано- 
вића и другона o доиошењу закона o 
ослобођењу доброволЈаца, насељепика и 
оптаната дужнс порвае до 1938 годиио 
м гекуће до 1940 године; Јоце Георгије- 
вића и другова o трговипском уговору 
између наше државе и 1"1)чке o увозу 
КОрИНта и смокаиа и забрани гиорни- 
цама жесте да пеку Bohne ракије; Алек- 
сандра Лазаревића и другопа o ослобо- 
l)t ii>y    ii.ialiaii.a    ДржаВНОГ    ПОреЗА    nui\ 
пореских  обвезника  који  су  овогоди- 
imi.iiM СУШОМ ОШТећеМИ; ПИКОИВ .Па.чарс- 
вића И ДругОВа O iipuKvii.i.an.v школског 
приреза и предавању школским у\\\у.\- 
вама no двандесгннама; 

Министар \iivipauni.iix послова из- 
i ештава да hc одговорити na ишсрпс- 
лације иародпих tracjMHHKfl кад при- 
купи ПОТребне податкч' и m: Савс Ми- 
кића o нглакоиитом у.шмаи.у ОПШТИНСКС 
зграде < >iiiiri min лозанскоЈ; Миливојв 
Ђ, Исаковића o гешким ирилнкама' у 
Шапцу; Миливоја Ђ. Исаковића o отпу 



Штању чииовника iui подручју Банске 
уцраве Дринске бановине; Миливоја Ђ. 
Исаковића o раду Боривоја Станојевића 
и другова, бивших службеника Дирек- 
Ције железпица Дринске бановине у 
Шапцу; Миливоја Ђ. Исаковића o обу- 
стави кулука за превоз камена у Срезо- 
вима   поцерском   и   посаво-тамнавском; 

Министар пошта, телеграфа и теле- 
Фона извештава да ће одговорити на 
интерпелацију Велимира Аћимовића o 
кРивици Шчекића .1ована, управника 
поште у Гроцкој, када буде стављена 
На дневни ред; 

Министар грађевина извештава да 
"е одговорити на интерпелацију др. Вје- 
хослава Милетића o снабдевању станов- 
ништва здравом и питком водом у оним 
^Рајевима који оскудевају у томе, кад 
бУДе стављена на дневни ред; 

Министар грађевина извештава да 
Jie одговорити на интерпелацију Секуле 
-^^чевића o хитној оправци бановинског 
"Ута Мостар^—Гацко—Невесиње—Кали- 
Н(Јвик кад прикупи потребне податке; 

Министар пол.опривреде извештава 
^.а he одговорити на интерпелације: 
Крсте Предована o образовању процјен- 
0ене комисије за разрешење кметијскпх 
0Дноса у Далмацији; Богдана Ерцеговца 
0 питању стечаја Главне земл^орадничке 
задруге за осигурање, када буду став- 
Љене на дневни ред; 

Министар просвете извештава да he 
одговорити   на   интерпелацију   Никона 

1ззаревиЈ-1а    0    црикупљању    школског 
пРиреза  и   предавању   школским  упра- 
ама no дванаестинама  кад буде  став- 
ена на дневни ред; 
Министар унутрашњих послова  из- 

е1Цтава да he одговорити na интерпела- 
1ИЈУ Миливоја Ђ. Исаковића o раду М. 
^Ba-rnha,   директора   железница   Дрип- 
ке бановине у Шапцу кад прикупи по- 

тРебне податке; 
j. Министар грађевина извештава да 
воОДГово1)И1и на интсрпелацију Мили- 
ппЈ>а Ђ" Исако,)И*1а () обустави кулука за 
Ревоз камена у Срезоиима поцерском и 
СаВо-тамнавском кад прикупи потрвб- 

ие Податке; 
Министар социјалне политик« и на- 

BOI
AH01
 

8дРавља иавештава да he "-V"- 
Иса11 ":1 интерпелацију Миливоја Ђ. 
Ma BHha 0 тешким приликама.у који- 

' се иалази болиица v IlJaimv кад при- 
упи потребне податке; 
прав    ~~ ^аопштен>е захтсва Министра 

вде за и.чдаваи.с суду народних  ПО- 
^аника; 

5 — Саопштење молби и жалби; 
^ — Саопштење разних акатв; 

Kanu      ' ,VcHa.i;|,i'1" извештаја Веркфи- 
1тосјгоНог 0Дбора, no коме за иаоодног 
Долач1и1Ка  "а   место  П04'  Сим€   ',;,vl,"li;' 
чоср     његов заменик Алојзије Ђикип, 

^И|< из Нове Капеле; 
"Peno    "" ^свајање   резблуције   да   се 

'   cv У редоваи сазив Народне скуп* 

Страна 
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Страио 
иииие од 20 октобра 1935 до 20 октобра 
1936 године: све неодобрене уредбе Ми- 
нистарског савета; захтеви г. Министра 
правде за издавање суду народних по- 
сланика; све молбе и жалбе упућене 
скупштинском Одбору за молбе и жалбе 
у ванредном сазиву од 3 јуна до 19 окто- 
бра 1935 г., као и сви несвршени пред- 
мети који спадају у иадлежност Финан- 
сијског одбора Народне скупштине no 
финансијским и другим законима; 

19 — Читање Указа Њ. В. Краља o 
закључењу Ванредног сазива Народне 
скупштине за 1935 годину на основу 
Устава чл. 32 и 60 и сазиву у Редован 
сазив за  1935/36 годину; 

20 — Овлашћење Претседнику На- 
родне скупштине да потпише записник 
IX  редовног састанка; 

Говорници: Војислав Лазић, Прет- 
седник Народне скупштине Стеван Ћи- 
рић, Претседник Министарског савета и 
Министар иностраних послова др. Милан 
Стојадинсвић, Министар унутрашњих 
послова др. Антон Корошец ' 

ПРИЛОЗИ   HA   КРАЈУ   IX   САСТАНКА 
Интерпелације народних посланика: 

Петра Косовића и другова, Саве Ми- 
кића, др. Мухамеда Риђановића, Јована 
Аранђеловића, Николе Кабалина, др. 
Милована Пинтеровића, Миливоја Иса- 
KOBHha (седамнаест), др. Војислава До- 
шена (четири), Милана Бoжиha (две), 
Душана Иванчевића и другова, Ивана 
Прекоршека и другова, Јосипа Цветића 
и другова и др. Драгана Краљевића и 
другова  

РЕДОВАН САЗИВ ЗА 193536 
ГОДИНУ 

1  ПРЕТХОДНИ  САСТАНАК - - 20 ОК- 
ТОБРА  1935 ГОДИН1-: 

Пре дневног реда: 
1 — Избор привременог претседни- 

ка no годинама старости; 
2 — Избор привремених секретара; 
Говорници: Војко Чвркић, привре- 

мени  претсеДНИК  Стеван Ланковић    .    . 

Дневни ред: Избор сталног прет- 
седништва Народне скупштине: прет- 
седника, трИ потпретседника, и пет се- 
кретара       

Говорници :     11ретседник     Стеван 
Ћирић  

1 РЕДОВНИ САСТАНАК — 11 НОВЕМ- 
БРА 1935 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајањс запнсника 

I претходног састанка; 

2—11 

12—34 

35—36 

36 

37 
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2 «— Читан>е Указа Краљевских На- 
месника o отварању седница Народне 
скупштине у I редовном сазиву; 

Дневни ред: Утврђивање дневног 
реда  

II   РЕДОВНИ   САСТАНАК   —   13   НО- 
ВЕМБРА 1935 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање записника 

I редовног састанка; 
2 — Саопштење телеграма сауче- 

шћа Претседника Народне скупштине 
поводом смрти Бохумира Брадача, Прет- 
седника Чехословачке Народнс скуп- 
штине и одговора Чехословачке На- 
родне скупштине; 

3 — Саопштење извештаја Главне 
контроле o стављању визе са резервом 
на решење Министарског савета .Пов. 
Бр. 225/VII; 

4 — Саопштење o подношењу На- 
родној скупштини на решење закон- 
ских предлога и то: Министра правде 
o предлогу закона o иступима, o пред- 
логу закона o привредним задругама и 
o предлогу трговачког законика; Прет- 
седника Министарског савета и Мини- 
стра иностраних послова и Министра 
правде o предлогу закона o конвен- 
цији o узајамним односима no предме- 
тима судским, грађанским и трговач- 
ким, закљученој и потписаној у Ан- 
кари, 3 јуна 1934 године, измсђу Кра- 
љевине Југославије и Републике Тур- 
ске; Претседника Министарског савета 
и Министра иностраних послова и Ми- 
нистра трговине и индустрије o пред- 
логу закона o конвенцији 0 размени 
нота изме})У Крал^евине Југославије и 
Републике Чехословачке; Претседника 
Министарског савета и Минисгра ино- 
страних послова, Министра унутра-, 
шњих мослова и Министра правде 0 
предлогу закона o допунском споразу- 
му уз конвенцију од 30 јануара 1933 
године, изме1)у Краљевине Југославијс 
и Краљевине Румуније, којом се регу- 
лише питање држављанства и завичај- 
ности лица, која су услед разграниче- 
ња изгубила своје првобитно држав- 
љанство, закључсној и потписаној у 
Букурешту, 18 марта 1935 годинс; 
Претседника Министарског савета и 
Министра иностраних послова и Ми- 
нистра трговине и индустрије o пред- 
логу закона o конвенцији o југосло- 
венско - турском споразуму o извозу 
опијума, закЛ)ученој изме!)у Крал>еви- 
не Југославије и Републике Турске; 
Претседника Министарског савета и Ми- 
нистра иностраних послова, Министра 
унутратиЈИХ послова и Министра сао- 
браћаја предлога закона o конвенцији o 
примени   међународћог   пранилника   за 

Страна 
пловидбу и обавлзање полицијске слу- 
жбе на делу Дунава који образује гра- 
ницу између Краљевине Лугославије и 
Краљевине Румуније, закљученој и пот- 

39 40    писаној  у Београду,  10 фебруара  1933 
године; Претседника Министарског са- 
вета, Министра трговине и индустрије, 
Министра финансија и Министра прав- 
де o предлогу закона o конвенцији o 
настањивању, закљученој и потписаној 
у Анкари, 6 септембра 1934 године, из- 
међу Краљевине Југославије и Репу- 
блике Турске; 

5 — Саопштење предлога резолу- 
ције Претседника посланичких клубо- 
ва o измени алинеје II § 19 Закона o 
пословном реду у Народној скупштини; 

6 — Саопштење o подношењу на 
сагласност уредаба Министарског саве- 
та: o давању олакшица домаћој шум- 
ској индустрији; o клириншким упут- 
ницама, које je прописао Министарски 
савет од 6 октобра о. г.; o враћању из 
пензије у активну службу опуномоћс- 
них министара и изванредних послани- 
ка Краљевине Лугославије на страни, 
и o заштити новчаних завода и њихо- 
вих   веровника; 

7 — Саопштење o подношењу ин- 
терпелација народних посланика: др. 
Уроша Стајића на Министра финансија 
0 угрожавању интереса државног ера- 
ра, услед неправилннх поступака при 
решавању o таксеним кривицама учес- 
ника тако зване Нашичке афере и усва- 
јање првснства; Милана A. Божића и 
другова на Претседника Министарског 
савета o општој политичкој ситуацији 
у земл>и и усвајање првенства; Николе 
Соколовића и другова на 11ретседника 
Министарског савета o Уредби o за- 
штити земл>орадника; др. Рика Фукса 
и другова na Министра финанСИЈВ o 
смањењу пореза на новоградњу; o по- 
треби изједначеља свих пензионера; o 
питању школарине; o исплати преоста- 
ле активе бивше Аустро-Угарске по- 
штанске штедионице у Бечу; o сниже- 
њу принадлежности држанпим и само- 
управним службеницима; na Министрц 
саобраћаја o издаван>у сталних повла- 
стица у вожњи државним пснзионери- 
ма; Стјепана Иоваковића на Министра 
саобраћаја o утвр})инању дoIber строја 
загорске пругс Чаковец—Вараждин— 
Загрсб и осигурању минималних над- 
ница радницима na градњи пруге Ко- 
привница—Вараждин; Василија Трбића 
на Мипистра правде o обустави кри- 
вичног поступка против Владимира 
Стопића, шефа персоналпог отсека у 
Министарству правде; др. Ђорђа Мар- 
ковића na Мииистра унутратњих по- 
слова o поновном именовап.у старе on- 
пп-ипске управе у Хрв. Дубици и неза- 
конитом раду претседника општине 
Мартиновића; на  Министра   грађевина 

Стржна 
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Стрдаа 
0 подизању бунара за пијаћу воду у 
Срезу костајничком; Стјепана Новако- 
вића на Министра грађевина o поправ- 
Ци државне цесте Чаковец—Вараждин 
—Сесвете; Ђорђа Јевтића на Министра 
саобраћаја o бесплатном и повлашће- 
ном превозу људске и сточне хране за 
пасивне крајеве и усвајање првенства; 
на Министра социјалне политике и на- 
Родног здравља o исхрани становни- 
штва Среза качерског и усвајање пр- 
венства; на Министра пољопривреде o 
Набавци потребних количина семена за 
јесењу сетву за земљораднике настра- 
Дале од суше у Срезовима качерском и 
таковском и усвајање првенства; на 
Министра унутрашњих послова o неза- 
Конитом и изазивачком раду командира 
жандармериске станице у Белановици; 
ДР- Ђорђа Марковића на Министра гра- 
ђевина o одводу Ђипан канала и поди- 
зању Санско-Савског насипа села Стр- 
мана и Црквени Бок; Драгомира М. 
Стојадиновића на Министра финанси- 
Ја o забрани печења ракије изнад 20 
гРади новом Уредбом и необустављања 
Увоза сувог грожђа из Грчке и усвајање 
првенства; Милана A. Божића и дру- 
^ова на Претседника Министарског са- 
Ве,га o неправедном прогањању нацио- 
Налног чиновништва; на Министра по 
Л)Опривреде o дефинитивном решешу 
Добровољачког nHiaiua; на Претсед- 
ника Министарског савета o општој по- 
?итичкој   ситуацији- у земљи;   Душана 
Ив 
Ми 
вог 

знчевића  и  другова  на  Претседника 

на 

иистарског савета o недоношењу по- 
закона    o    штампи,    удружењима, 

"оровим;!    и    договорима   и   o  избору 
ј^Родних    посланика;    Манфреда    Па- 

гРовићЈ| и другова на Министра трго- 
ИНе и иидустрије и  Мимистра саобра 
ЗЈа o увозу грчких сувица-коринта; Hi 
инистра   финансија  с^ трошарини   на 
"ски дестилат и усвајање  првенстиа; 

^Рагише  М.   Стојадиновића   и   другова 
а   Претседника   Министарског   савета 

.    задржавању    положаја    директора 
вица^Не   ^анке   г-    Добривоја    Стошо- 

"З, MuHHCipa просвете и народног 
°СЛаника; o постављању банкарског 

^Иновника др. Јована Гашића за др- 
и
авног чнновника IV групе II степена 

Усвајање првенства; на Министра 
p' авде o раду државног тужиоца Чеде 
и ^0сављевића у Иеготину — Крајина 
Ко^

СВаЈан>с првенства; лр. Ђорђа Мар- 
и 

ипа на Министра пошта, телеграфа 
3и-

ГелеФоиа o признању права на пен- 
Кон Г1Рава ча положајни додатак бив. 
С-, !Рак|уал11им поштарима; др. Уроша 
ч-ен'4 "а Министра финансија o сма- 
се т^ ^6"3 монополским артикДима који 
Др ?0Ше на селу и усвајањс ирвенстип; 
8и*ст Нка Баричевића и другова на Мн- 
Ку '1а Унутрашњих послова o поступ- 

0лицијских власти противу /1()бр()- 

сава Јевђевића; Ивана Прекоршека и 
другова на Претседника Министарског 
савета o смањењу принадлежности др- 
жавним и самоуправним службеници- 
ма; др. Рика Фукса и другова на Ми- 
нистра просвете o монополу школских 
бележница; на Министра социјалне по 
литике и народног здравља o станбе- 
ним киријама; на Министра финан- 
сија o исплати бановинских и општин- 
ских приреза као и приреза среских 
одбора за путеве; Војислава Лазића на 
Претседника Министарског савета o 
исхрани и запослењу народа у селу и 
граду и усвајање првенства; Драгише 
М. Стојадиновића и другова на Прет- 
седника Министарског савета o до- 
датку Министрима за бензин и издр- 
жавање аутомобила и усвајање првен- 
ства; на Претседника Министарског са- 
вета o великом размештају учитеља и 
професора и усвајање првенства; Васи- 
лија Трбића и другова на Министра 
просвете o отварању потпуне гимна- 
зије у Прилепу и усвајање првенства. 

8 — Саопштење извештаја г.г. Ми- 
нистара да ће одговорити на посла- 
ничке интерпелације, када прикупе по- 
требне податке и то: Министра уну- 
трашњих послова на интерпелације др. 
Ђорђа Марковића o поновном имено- 
вању старе општинске управе у Хрв. 
Дубици и незаконитом раду претсед- 
ника општине Мартиновића; Ђорђа 
Јевтића o раду командира жандарме- 
ријске станице у Белановици; Министра 
грађевина на интерпелацију Стјепана 
Новаковића o оправци државне цесте 
Чаковец—Вараждин—Сесвете; др. Ђор- 
])а Марковића o подизању бунара за 
пијаћу воду у Срезу костајничком; 

9 — Саопштење захтева Министра 
правде o продужењу кривичног по- 
ступка противу народних посланика; 

10 — Саопштење оставки народ- 
них посланика на положаје претсед- 
ника  општина; 

11 — Отсуства мародних посла- 
ника; 

12 — Саопштење   молби   и   жалби; 
13 — Саопштење разних аката; 
14 — Одговор Претседника На- 

родне скупштине на питања народних 
посланика: Василија Трбића o Драгиши 
Цветковићу, народном посланику, који 
je истовремено и Претседник општине 
града Ниша; Драгише Стојадиновића o 
Добривоју Стошовићу, Министру про- 
свете и народном посланику, који je у 
исто време Директор Привилеговане 
аграрне банке и o повреди § 12 Закона 
o пословном реду у Народној скуп- 
мггини; Војислава Лазића o нераду На- 
родне скупштине; др. Уроша Стајића 
o цензурисању говора народних посла- 
ника и o забрами   прештампавања   тих 
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Страна 
говора  из   стенографских   бележака   у 
посебне књижице. 

Говорници : Претседник Народне 
скупштине Стеван Ћирић (осам пута), 
Министар финансија Душан Летица 
(четири пута), Претседник Министар- 
ског савета и Министар иностраних по- 
слова др. Милан Стојадиновић (шесг 
пута), Министар без портфеља и за- 
ступник Министра саобраћаја др. Шеф- 
кија Бехмен, Министар физичког вас- 
питања народа и заступник Министра 
социјалне политике и народног здрав- 
ља Мирко Комненовић, Министар по- 
љопривреде Светозар Станковић, Ми- 
нистар правде др. Миле Мишкулин, Ми- 
нистар просвете Добривоје Стошовић, 
Драгиша Стојадинови}!, Милинко Ми- 
лутиновић    (три   пута)         

Дневни ред: 
1 — Избор Верификационог од- 

бора (21 члан); 

2 — Избор Административног од- 
бора (21 члан); 

3 — Избор Имунитетног одбора 
(21 члан); 

4 — Избор Одбора за молбе и 
жалбе (21 члан); и 

5 — Избор Финансијског одбора 
(31  члан)        

Говорници : Прегседник Народне 
скупштине Стеван Ћирић (три  пута) 

ПРИЛОЗ^ HA КРАЈУ II САСТАНКА 

42—50 

50 

56 

1 — Спровидно писмо, Указ и пред- 
лог закона o иступима са образложењем        59—92 

2 — Сиронодио iiiiCMo, Указ и иред- 
лог закона o пртфсдиим задругама .   .     93—118 

3 — СцрОВОДНО иисмо, Указ и пред- 
лог  трговечког  законика   са   опразло- 
жењем 119- 290 

4 — Спроводно писмо и Указ o 
предлогу закона o конвенцији o уза- 
јамни.м    односима   мо  предМАТИМа    суд- 
ским, грађанским и трговачким, звкљу- 
ченој и потписаној у Анкари, 3 јула 1934 
године, изме1)у КраљсчЈинг Југосдавије 
и  Републике Турско           291—292 

5 — Спринодио*'iiiiCMo и Указ 0 
предлогу закона o размени нота између 
K'pa.i.oBiine ЈртославиЈе и Републике Че- 
хословачке 298   291 

6 - Спроводно иисмо и Указ <> 
предлогу аакона o допунском споразу- 
Mv уа конванцијУ) потписану у Београ- 
ду, 30 јануара 1935 год., И8ме1)у Кра.м'- 
ВИНе .1\ i (илаиијо u K'pa.bfiuiiu' PNMVIIHJC, 
KOJOM  сч-  pory,'iniiK'   пигап.г   држаил.ан- 
ства и завичајности лица која cv услед 

Страна 

295—29^ 

297—298 

301-302 

303 

разграничења изгубила своје првобитно 
држављанство  

7 — Спроводно писмо и Указ o спо- 
разуму o извозу опијума, закљученом 
и потписаном у Београду, 17 децембра 
1934 године, између Краљевине Југо 
славије и Републике Турске   

8 — Спроводно писмо и Указ o 
предлогу закона o конвенцији o при- 
мени међународног правилника за пло- 
видбену полицију и обављању иолициј- 
ске службе на делу Дунава који обра- 
зује границу између Краљевине Југо- 
славије и Краљевине Румуније, закљу- 
ченој и потписаној у Београду, 10 фе- 
бруара 1933 године, између Краљевине 
Југославије и Краљевине Румуније .    .    299—301' 

9 — Спроводно писмо и Указ o 
предлогу закона o конвенцији и наста- 
њивању, закљученој и потписаној у 
Анкари, 6 септембра 1934 године, изме- 
ђу Краљевине Југославије и Републике 
Турске      

10 — Спроводно писмо Претседни- 
ка посланичких клубова o измени али- 
неје II § 19 Закона o пословном реду у 
Народној  скупштини  

11 — Интерпелације народних по- 
сланика: др. Уроша Стајића (две), Ми- 
лана Божића и другова (четири), Нико- 
ле Соколовића и другова, др. Рика Фук- 
са и другова (девет), Стјепана Новако- 
вића (две), Василија Трбића (две), др. 
ЂирНа МарковиКа (четири), Ђорђа Лев- 
тића (четири), Драгише Стојадиновића 
и другова (пет), Душана Иванчевића и 
другова, Манфреда Паштровића и дру- 
гова (две), Д|">. ЈвМКа Баричевића и дру- 
гова, Ивана Прскоршека и другова и 
Иојислава Лазића 304—32о 

111 РЕДОВНИ САСТАНАК - - 14 НОВЕМ- 
БРА  1935 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда: 
1 — Читање и усвајање ааписника 

'll  редоВНОГ сасглпкп; 
2 Caonmmi.г o конституисању 

сталних скупштинских одбора; Вери- 
фикационог, Адм11И1и.тра riiuHor, Иму- 
нитетног, Одбора за молбе и жалбв и 
Финансијског; 

3 — Саопштење оставки народних 
посланика на положаје претседника рп« 
штина; 

4 -— Саопфтење интерпелације аа- 
родног посланика др. Рика Фукса и дру- 
гова na Министра иросисто сј разреше- 
п.\ Внгелб^рта ram.ia, првог замеНнка 
Старосте Савеза Сокола Краљевине Ју- 
гославије, од аужности члана бановии: 
СКОГ   ШКОЛСКОГ   пдоорц. 

Гонорници: Претседник Народне 
скупштине Стеван Ћирић (четирн пу- 
m); Војислаи Лазић 329 33) 



XVII 

__   Дневни ред: 
1 — Избор одбора за  проучавање 

а|<онског   предлога o   привредним   за- 
ДРУгама; 

* ■— Избор одбора за проучавање 
Редлога  трговачког законика; 

3 —■ Избор   одбора   за   проучавање 
'Р^Длога закона o иступима; 

4 — Избор одбора   за   мроучавањо 

Страна Страна 
законских    предлога    o   међународним 
утоворима и споразумима; и 

5 — Избор одбора за проучавање 
предлога резодуције o измени алинеје 
II § 19 Закона o пословном реду у На- 
родној скупштини  

ПРИЛОЗИ   HA   КРА.ЈУ   111   САСТАНКА 
1   —   Интерпелација   народног   по- 

сланика  др.  Рика  Фукса 337—338 

331—337 



Регистар   говорника 

ВАНРЕДАН САЗИВ ЗА  1935 ГОДИНУ 

Претседник   Народне   скупштине   Стеван Ћирић — 3,  10.*) 

МИНИСТРИ: 

11ретседник Министарског савета и Министар иностраних послова др. Милан М. Сто- 
јадиновић — 6. 

Министар   унутрашњих   послова  др.   Антон Корошец — 11. 

ИАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ: 

Војислав Лазић — 3. 

I РЕДОВАН САЗИВ ЗА 1935 36 ГОДИНУ 

Претседник   Народне скупштине   Стеван Ћирић — 37, 42, 47—48, 49—50, 56, 330, 337. 
Привремени   Прегседник   Народие   скутитине,  најстарији  no  годинама  народни   посланик 

Стеван Јанковић — 35—36. 

МИНИСТРИ: 

Претседник Министарског савета и Министар иностраних послова др. Милан М. Стоја- 

динови!! — 40, 46, 50. 
Министар без портфеља и заступник Мипистра саобраћаја др. Шефкија Бехмен — 44. 
Министар пољопривреде  Светозар  Станковић — 44. % 
Министар (|)п:<11чког васпитања народа и заступник Министра социјалне политикс и на- 

родног здравлл! Мирко KOMUOIKUUIII — 44. 
Министар просвете Добривоје  Стошови^ — 46. 
Министар  фииансија  Душан  Летица  — 45. 
Министар   правде  др.  Миле  Мишкулин  — 45. 

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ: 

Лазић Војислав       330. Стојадиновић Драгиша — 48—49. 
Милутиновић Милиико Р. — 49. Чвркић Војко Р-      35. 

^) Цифре озвачују стране, 



Стенографски биро 

в. д. шефа 

НИКОЛА РАДОВИЋ 

Секретар 

ЈОВАН МАШКОВИЋ 

СТЕНОГРАФСКИ РЕВИЗОРИ, СТЕНОГРАШИ И СТЕНОГРАђзСКИ ПРИПРАВНИЦИ 

Момчило Радованови-Н, Момчило Бојић, Светислав К. Раденковић, Тихомир Поповић, 
■^убомир Марковић, Јелисавета Ристи-Нева, Сава Павловић, Страхиња Ђор-Неви^, 
"адомир Јанкови^, Љубомир Нини-Н, Ћор-Не П. Исакови^, Нестор Малинић, Јулије 
°apujH-h, Божа Божић, Богдан Будимир, Милорад A^HMOBH+I, Миодраг Милованови-Н, 

Идриз Дервовић ^ 

Шеф   корентора 

ПЕТАР Ј. ПАУНОВИЋ 

Технички   коректори 

Стеван Ј. Живановић и Ђорђе Т. Стаматовић 




