
СТЕНОГРАФСКЕ  БЕЛЕШКЕ 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ГОДИИА 1 БЕОГРАД 1932 ГОДИНЕ КЊИГА 

III РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЗЕ 

ДРЖЛИ 4 ФЕБРУАРА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАБАО: 

ПРЕТСЕДНИК 

Д-р КОСТА  КУМАНУДИ 

СЕКРЕТАР 

Л-Р ДРАГОЉУБ ЛЕВРЕМОВИЋ 

ПРИСУТНИ СУ-СВИ Г.Г. МИНИОТШ OEM ШШИСТРА  ИНОеТРАНИХ  ПОСЛОВА  II  MllllllC/ll'A 
ВОЈСКЕ   I!   МОРНАРИЦЕ. 

Почетак у 10 часова н 40 минута. 

C A Д V ж A .i : 
1. Читање ваписника са прошлог састанка. 
2. Саопштење да Г. Министар шума и^удиика подноси, 

на' основв овлашћења датог му Ун&вом IF). В. Крал.н од 
2-II-i<.):i2, на решење: Продлог вакођа o снабдевању сиро- 
Miiiimux вемЈБораАнвка дрвииа и малоМродајн на товаре и 
Предлог аакоца o одлагав>у н^вршења и опроштају цовчаншс 
навви ii оттсчс no шумским крћвицама и тражи хптиост ва 
обаваконска аредлога;да Г, Министар трговине м ивдустрије 
подноси na осцопи овлашћења датог му укавом II>. li. Краља, 
Народној окупштини na решење цредпогвакоцаоПривредном 
већу. 

3. Саопмптља штсттаја Исртјткациоцс)!' ОДборв o ДО- 
ласку за кародцог послацика   Милаца М. Буновића; 

4. Саопште&а  o отсуствима  цародних  послацика. 
5. Саопштење иаисштаја Министарства пољопривреде 

0 иароднпм иослацицмма чланоиима Уираицог и НалзорНОГ 
одбора lIjiiiun.iHToiianc  агрбрце  баћк^. 

6. СаоЛштење  o  конституисању    Имуцитетног  одбора. 
7. Саопштење молби н жалби m карода. 

дншмт РЕД: 

1, Претрес иаасттаја Вејзифпкационог о^бора <> дол11ску 
за народнв послађике г, г, Мвлутица Пешића и Владимира 
Ст.  Крстића, 

2. Ивбор ОдбОра  ва   проучџвкње   ваконскиЈс  предлога; 
0 fpi'Aii.iiM тргстачиим ШКОАама, 0 иоморгко-трпшачким 
академијама, o средњим техцичким и мушким ванатоким 
Јчиолама и o женским   ванатским и жецским стручним учи- 
T,

''4>CI;IIM школама. 
:!. Ивбор Одбора ва проучаваше вакоцског предлога o 

счабдеван.у сиромашних вемљорадцика дрвпма u малопродаји 

na товаре нОдбора ва ваиоцскн продлог o оДлагољу пввр- 
ini'ii.a II опроштају новчацих кавнн и отштете no шумским 
кривицама, 

Говорвици: Мчцистар шума и рудника г. д-р (/rama) 
Шибеннк п Мутистар трговице н индустрије г. д-р Алббрт 
Крамер. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Отварам 111 
редошга састаиак Пародио скупттиио. J Изволпто 
чути вапвснив ирошлог саотанка. 

Секретар Др. Драголло Јевремовић прочита^а- 
писник  II  peflosHbr састанка Народне скупшти^е. 

Прешседник Ј\\). Боста К^дг.шуди: Има ли ко 
од господо народних посланпка каАву цримвтбу ka 
ваписник? (Иема). Иошто примедаба иома, or.na- 
шујсм да je прочитани записник мримл.ои. 

11])олаоимо na саопштсп.а. Изиолито чути ;гл- 
конске предлоге које су Г V. Министри пбднелп 
Пародпој  окушптини. 

Секретар Др. Драгољуб Јевреиов^прочита: Г. 
Миниотар шума и рудника на основи овлашћшћа 
датог му указом Њ. В. Краља од 2 фебруара тбк. 
годппе подноси Скуиттиии иа решење: Предлог 8а- 
копа o сиабдеиаи.у оиромашншс вемљорћдника Др- 
вима и малопродаји на товарв, и тражи да со оглаби 
за хитан, и Предлог вакона o одлагању извршења 
ii опроштају новчаних кавни и отштете мо шумским 
к-рттцамц u   тражи да се огласи ва хитан. 
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краљевина југославија 
министлрство шума п рудника 

КАБИНЕТ   МИНИСТРОВ 
Бр.   161 

3 Јебруара 1932 године Београд 

Гошодине претседнџче, 

У прилогу част ми je доставити Вам, предлог Закопа o снабдевању сиромаиишх 
земљорадника дрвима u малопродаји на товаре (измене и допуне §§ 53 и 184 Закопа o 
шумама од 21 децембра 1929 г.), na основи оплашНсња датог ми Указа Њ. В. Краља 
од 3 фсбруара о. г. с молбом да у смислу члаиа 64 Устана Краљевине Југославије 
изволите ncTii изнети na решење пред Народиу Скупштину. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и овом приликом увереље o мом 
одличном поштовању. 

Mi.HHCTap шума и рудника 
Др. Станко Шибеник, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР  1 

lio МПЛОСТП  ВОЖЈОЈ  li   ВОЉИ   НАРОДНОЈ 
КРАЉ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мипистра шума и рудника a no саслушању Hamcr Mniin- 
старског савета решили смо n решавамо: 

Овлашћује се Ham Министар шума n рудника да може na оспову члана 63 
Устаиа Краљевине Југославије, поднети Народном претставништву na решавање: 

1) Предлог Закона o одлагању извршења n опроштају новчаних казни и одштете 
no шумским кривицама; и 

2) Предлог Закопа o СНабдевању спромашппх зсмљорадппка дрвима и мало- 
продаји na товаре. 

Ham Министар шума n рудника нека изврши овај Указ. 
3. фебруара 1932 г. Веоград 

Kao. Бр. 161 АЛЕКСАНДАР, с. р. 
Минкстар 111ул\а и рудника 
Др. Шибеник, с. р. 

ПРЕДЛОГ   3AKOHA 
0 СНАВДЕВАЊУ   СИРОМАШНИХ   ЗЕМЉОРАДНИКА   ДРВИМА   II   МЛЛ011Р0ДЛ.111   HA   ТОВАРЕ 

(ИЗМЕНЕ 11 ДОПУЏЕ i;, 53 II  184 ЗАКОНА 0 ШУМАМА ОД 21  ДЕЦЕМБРЛ  1П2() ГОДПШ'). 

§ 1 $2 
Иза посдвдЈБег става § 53 Закона o шумама no- § 184  Закрна o шумама надопуЈБује се како 

даје со: следи: 
и ^ е ^       v До  допошои.а  овог  специјалног  вакона  могу 

• „„ ^    i i ' јпжо na горти) ii rpahv ив државних шума v доса- ако уввре№ем надлежне IUKVTII докажу да плаћаЈЗ Vl l ■■        'Ч    «■ ,    i .   м    ' 
; irn .,,.„«,.„ „„„ . „ да11>ом oncerv и на досадапш.и иачпи то ^iorv гориво Mun.r (•;   1оО jiuiava гпдтињо iTcnoKVimor непосрвД- a е * Д ' 

ног државног iio))cna у сврху ародаје на на]ближем '     •          • л                       >.      ^  л    •. 
лока.чиом  тржшпту, ва "1»оме једне аимске сеаонв, s-,'! 
дотератп   из   државних   шума  iiaimuiie   10  топара ^    • o 
ог,и'IUMM'  дриота  од  гухих" Пило  ложећих  ил.и  ду- 0ваЈ 3акон важи за Две го^шс ^ "iU,il обиаР0- 
бећих стабала, која m дозначе шумарски органи. «овања' il ивуавтно.можв важити још даљс две го- 
Зимска сезонарачуна од I октобра једне до 31 марта дине п0 РешењУ М«иисТарског савета. 
оледеће године. § 4 

За ona огревиа дрва не плаћају поменути земља- Онај Закон супау  живот кад га Краљ потпише 
радницп  цпкакве шумске таксе као аа трошкове   a снагу добија даном обнародовања у „СлуЈкбеним 
ва довнаку. новинама". 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

КРЛЈРјЕВИ HA  .1УГОСЛЛВИ.1 л 
МИНИСТЛРСТВО  ШУМЛ И РУДНИКЛ 

КАБИНЕТ  MllHlICTI'OB 
Бр. 162 

3 фебруа] a 1932   с. 

Господиие Прстседничс, 
У прилогу част ми je доставити Вам предлог Закома o одлагању извршења и 

опроштају иовчаних казни и отштстс no шумским кривицама, иа основу овлашћења 
Датог ми Указом Њ. В. Краља од 3 фебруара о. г. с молбом да у смиелу чл. 64 
Устава Краљсвипе Југославијс изволите исти хатпо изнети иа решавањс прсд Народпу 
скупштину. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и овом приликом уверсрвс o мом 
одличном поштовању. 

Министар шума и рудника 
Др. Станко Шибеник, с. р. 

ми 
АЈШКСАНДАР I 

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ M ВОЉИ  НАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра шума и рудпика, a no саслушању Hamer Mnnn- 
старског Савета, решпли смо и рсшавамо : 

ОвлашНује се Наш Мппистар шума и рудппка да може na оспову чл. 63 Устава 
Краљевипе Југославијс поднети Народпом Претставппштву na решавање:- 

1) Предлог Закопа o одлагању извршења и опроштају повчаппх казпи и отштете 
no шумским кривицама; и 

2) Предлог Закопа o сиабдевању сиромашних земљорадпика дрвима и мало- 
продаји на товаре. 

Наш Министар шума и рудника нека изврши овај Указ. 
3 фебруара 1932 r. Београд АЛЕКСАНДАР, С. р. 

Каб. lip. 161 

Мшшстар шума и рудника, 
Др. Станко Шибеник, с. р. 

ПРЕДЛОГЗАКОНА 
О ОДЛАГАЊУ ИЗВРШЕЊА И ОПРОШТАЈУ НОВЧАНИХ  КАЗНИ И ОТШТЕТЕ 

'   .        ПО ШУМСКИМ КРИВИЦАМА 
§ 1 шумама крајишких имовних оиштипа опраштају се 

Од дана ступаља na снагу овога Закона na ва ако кривац у року од двс године no ступап.у  на 
ВВв годипо одлажу се швршеи.а пресуда na поичано гпагу овог закоиа no учппи иону шумску кривицу, 
казпе п пакнаду   штотс   no шумским   кривицама, кажњиву било iro ^акону o шумама, блло no кри- 
нзвршенпх од управних и судскпх власти, a почм- вичном вакону.                               , 
8>втш у државним шумама и шумама крајишких § 3 
тшвпих општапа у времену од 1 марта 1928 год. у s4 , Предв'иђђно   одлагање не урачупапа се у 

janyapa i    z годипе. рокопо  предвпћепо за застареле одпосппх кривица. 
Boii уплапопс no пресуди, новчане казне n нак- 

"аде штете no враћају се. ч л 

S 2 Овај Закон ступа na снагу кад га Краљ пот- 
У § 1 наведене новчане кавне и вакнаде штета    ппшо, a обавовну снагу добија дапом обпаЈЈОдовап^а 

За државпо шумо као n вовчане пазпо за кривице у    у „Службеним Новинама". 

f/peiTiccdjiuK   Др.   Коста   Иумануди:   Има  ])сч најсироМашније name олојеве пучанства, као   и об- 
г- Мпнпотар шума и рудпнка. зпром, да  им ови закопски 11])сдлозм доносе собом 

Министар шјЈма u руднпка Д-|> Станко  ПГнбо- зпатпо олакшицв, молим славпу Скупштину да оба 
n,,i{: Го(Ч1одо народпп послапнцп, f'обзпром na тошку предлога огласп као хитне. (Лплауз и узвпцп:   Жи- 
rtOBOMCKJ! кризу, која je   парочито тсшко погодпла вео!) Ујсдно у пмо Краљовске  Владе,   a у  смпслу 

10 
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Изволито чути јодио саопштше Г. Министра 
Tj)roinino u индустрије, 

Секретар Др. ДрпгољЈб JoitpoMomiii арочита: 
Г. Министар тјјготте и пндустријо на основи оплаш- 
lion.ii датог му Указом II). В. Краља од 'Л фебруара 
тек. годпне подиоси Иарпдиој скупштпии иа решсљс 
предлог Закоиа o ПривредноМ noliy и тран-и да со 
огласи зл хитаи ir упути нарочито шабјраном одбору. 

§ 53 Пословнпка молпм да свбасваки ona.) ваконски 
прсдлог пзаберо иосебаи Одбор. 

IIрстадтп; Др. Коста КумаНЈДи: lio члаиу 
63 Иослоишша кад Влада тражп хитпост за закон- 
скп продлог, опда сс приступаивбору Одбораодмах, 
на истој седници. Ми ћдмо приступити ивбору ових 
Одбо])а чпм пређемо na дневни ред. 

краљевцна југосллишл 
клбиш^г 

министра трговине II индустрије 
Вр. 187 

3 фебруара 1932 г. Београд. 

Господине Претседниче, 

Част ми je у прилогу под -/l доста1511Ти ради подношења Народној скупштини 
na решавање: 

Предлог Закоиа o Привредном већу. 
У исто време част ми je у прилогу под -/2 доставити препис Указа Њ. В. 

Краља Алсксапдра I Бр. 2891/0 од 3 фебруара 1932 годпие, којпм сам овлашћен да могу 
горе наведени предлог закона поднети Народпој скупштини na решавање. 

C обзиром на иредмет част ми je замолити Вас, Госиодинс Претседниче, за 
хитаи поступак no предмету,  o коме je рсм.   . : r 

Уједио Вас молим да се тај законски предлог упути нарочитом одбору. 
Изволите примити", Господпис Претседниче, и овом приликом уверењс o моме 

особитом поштовању. 
Министар трговине и иидустјшјо, 
Др. Алберт Крамер, с. р. 

МИ 
ЛЛЕКСЛНДЛР   I 

110   МИЛОСТИ   БОЖЈОЈ   II   ВОЉИ   ПАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мипистра трговине и индустрије, a no саслушању Нашег 
Министарског савета, решили смо и р.ешавамо: 

Овлашћује će Наш Министар трговине и индустрије да може на основу члана 
63 Устава Краљевине Југославијс,   подпети   Народном Претставништву  na  решавање: 

Предлог Закопа o Привред^ом всНу. 
Наш Мпппстар трговипе и пндустрије нека изврши овај Указ. 

MM-. 2891/0 ЛЛЕКСАНДАР, с. р. 
•'! фебруара 1932 г. Бвоград 

ПРЕДЛОГ   ЗАКОНА 
o 

П P И В P Е Д H O M     В Е Ћ У 

Опшше одредбе. 

§   I 
1) У смислу члана 24  Устава оснива ce При- 

вредно Bohe ca ссдиштом у  Београду. 
2) 11]>111)рсд11о  nolio самостално je саветодавно 

тело. 
3) Трошковв ва личне n материјалне ивда^е 

Привредног   itolia иду на тојјот  државног   буџета. 

§  2 
1) Привредно nolie, na вахтев Краљбвоке владе, 

даваће ђтручна мишљен.а o законстш   пројектима, 
којцма со уређују   прппродш! ц социјални одпосц, 

обухватајући  и  питаша саобраћаја; јавиих фипаи- 
cnja,  пороза,  TpoMiajiiiiic,  царица п слпчио. 

2) Министарски савет може на продлог надлеж- 
ног шппгстра вакључити да ce дају на мишљење 
Цривредном Beliy и пројектп ур.едаба ir правилника 
ва примену и нвврЈпв1{>е закопа поменутих у ставу 1). 

3) Исто тако мо?ио Министарски савет упутити 
ПривредноМ већу na мшшвсшс и конкрстпа питап.а 
oiiiuTo привредне и социјалне полптике. 

''i) Народна скушцтина илц Сеиат могу закљу- 
чити да со по ииицијаттптм иредлозима, upe него 
буду расирављонп у Иародиој скупштинц плп Се^ 
иату, затражи стручио Јмпшљеизе Прцвредног pelia. 
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5) Привредно itelio може иитап.а иомспута у 
отаву 1) и iro иластитој иницијативи u no приотанку 
Краљевске владс ставити na дневни ред и предло- 
■'KIITII Краљевској илади сходпо мере. 

§   3 
1) Привредно nelio пма ла да OBOJš стручно миш- 

љонЈе у року којн редовпто не може Гтти ДуЉи од 
Месец дана. Краљовска влада одпосио IIa])o;(iia скуп- 
iiiTirua илп Сепат могу na тражољо Пршфодпог већа 
овај рок продужити, a могу тражити и мишљења и 
у скраћеном року. Скраћени рок no може блтп маи.п 
од 14 дана. 

2) У случају да јо К])аљовска влада затражила 
мишљеи.е Привредног већа o закоиском пројокту 
ona мора добивено ЈишпЉење доставити Народном 
Претставништву ваједно с тим ваконским предлогом. 

§ 4 
Прпвредпо већо може, проко надлежног мини- 

отратражити од државппх, баповипских n самоуправ- 
ннх надлештава као јавних устаиова и завода оба- 
BeuiTeir.a, крја су потребна, ва доношење његових 
Мишље&а. 

Чланство fi Привредном већу 
§5 

1) Прпвредио Bolio сачил.авају претставннци ири- 
^редпих редова n (тручл.ацп у привредиим и сбци- 
јцлним шггаи.пма, који се прстављају no одродоама 
овог закопа. 

2) За члана ИЈјивредпог већа могу бити постав- 
љеиа и лнца која су државл^апи Краљевнне Југо- 
Славије досадаљнм овојпм радом п])уишла докаас д,ч 
су упућена у привредна и социјална питања, навр- 
ишла су 35 годину живота н ужпвају часна права. 
Сваки члаи имаће свога ваменика. 

S  6 
1) Мандат чланова траје три грдине. 
2) Мапдат преБтаје: 
1) бмрћу, 
2) губитком држављанства, 
•'!) гуСитком часиих ирава, 
''i) оетавком, 
5) раз])С111еи>ем због псподсспостп за вршење 

Дужности. 
3) Чим престаје мандат, члана Привредног већа 

Претседшшггво Приврсдиог Boha na његово место 
.'ioaBalic замепика. Кад се-испразни n мссто замеиика, 
мандат 1»е се нопунити cxo;,iio ирописима i; 8 Маидат 
заменика и новоиоотавлЈепог члапа истиче кад n 
мандат оних, на чије су место дошли. 

§   V 
1) Члаиство у Прнвродпом BOIIV иочасиа je дуж- 

пост. 'Члаповп иавав Београда пмају 11})аво на бсс- 
платан подвоз na државшш железнпцама и бродо- 
вима и примају за путовапЈО и за седницо нарочиту 
Дневницу коју будо одредио Министарски савет. 

2) Члаиовп И])11В})0Д11ог Boiia ne одговарају im 
(;удбопо nn дисциплински за свој глас код давања 
мпшл.ои.а. Они су дужни да чувају слугкбопу тајпу 
У поглоду свих чињеница и обавештења повврјвивог 
.8начаја'крја onn у вршек>у своје дужности савнају. 

§  8 
1) Чланове   11ривредног  већа  поставља   Ирет- 

Седппк Мшгастароког савета no саолушању Мини- 
ЗДароког оавота. 

2) Прпнродпо Bolio састоји со од 60 чланова и 
псто толпко ваменика и то: од 24 протставппка ио- 
љо11]1пв])еде n шумарства, од 1G прстставппка трго- 
innie, индустрије, запатитва, поморства, бапкарства 
n рударства, од 5 претитавпикарадппкап 11рп,:атннх 
налгоЈЈтешша п од lb прстставника јавпих ii| из] o \,- 
нпх радника и стручњака (правника, иижиг.ера, 
лекара, повпнара); 

3) Претставнике аољопривреде, шумарстпа, т])- 
говине, индустрије, ванатства, поморства, банкар- 
ства, рударства, радника п намештеника иоставља 
иретседник Мпиистарског савота нз родова H>IIXOBIIX 
стручпих u (талешкпх органивација, ако u када 
такових буде бпло. 

§ i' 
Иород редовних члаиоиа може Ирипродио neho 

првиваги иа сарадњу при ивради појединих; миш- 
iiibeita и специјалне стручњаке као окспертс. Onu 
експерти могу учествовати у расправи Пр^реДнсгг 
nolia и данати усшопо и писмвне рефврвте. У иоглоду 
подвоза и дневница важе n за њих одредба §' 71. 

Органи   Привредног већа 
§  10 

1) Органп Привредног већа јесу: 
1) иленум, 
2) протседпиштво, 
3) швршии одбор, 
4) Стручни одбор, 
2) Пр*етседнвштво састоји ое ив претседиика. два 

потпрехседника u два тајшша. 
.'!) Ивврпши одбор сачињавају поред протсед- 

шпптва jom седам чланова ивабраних 6д пленума 
Ирипрсдног nelia. 

§ II 
II])nnj)cj(ii() nclic састајс со na родовпо заседање 

1 октобра сваке годппо. Ванредпе седнпце одржава110 
11|)11вред110 nohe ua позпм Ј\раљевске владе иликад 
иввршни одбор то закл.учи, a Краљевока влада иа 
овај закл.учак пристане'. 

§   12 
У  надлежпост  11Л(чгаЈ)1и*  содт^е  оспм  савето- 

давног рада спада нарочпто jom и пзбо])   Претсед- 
лиштва п нзбор иввршног и осталих одбора као и 
ojlpoliiinaji.fi  пословиог  реда< 

§  13 
1) Пленарним седницама Привредног већа могу 

прпсуствопати^с правом пуноважног решавања само 
чланови Привредног већа. 

2) Седницама могу присуствовати с правом го- 
во])а и тражења однорно давања обавештења али без 
орава гласа: 

1) чланови  Краљевске владе, 
2) пзасланпци појодииих мипистара, 
3) експерти иозвати од ПЈширодпог воћа. 
3) Члаиови 11а])одиог Протстатппптпа могу npii- 

суствовати еедкицама Привредног neha без npaba 
говора> 

§   l'i 
1) Пленарна седница Привредног nelia може пу- 

nonarhiio решапатп кад je приоутна иајмаи.е једна 
трећина чланова. 

2) Закључци допосе се апсолутпом BeliiinoM гла- 
сова приоутних чланова^ Одвојена мишљења при- 
лажу се протоколу и пзвештају, na се ona заједио 
еа одлуком већине спровдде ])eco])iimt Министрима 
одпосио  НаЈ)одиом Претставншптву. 

10' 
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§   15 
1) Кад luioirvM Привредног neha ur ваеедава 

jheroiio саветодинно функцпје прслазо na иввршни 
одбор. Претседтш Привредног већв ће продмете 
упукене 11])111федном већу na мипм.си.с одмах до- 
ставитн свима чланотша nolia n од л.их у одре- 
Јјсиом року зат])ажит11 гшсмсно мишљење. Изнршии 
одбо() na оспопу тако добинопих милл.еи.а форму- 
лисаће становшпте Пр&вредног већа no дотичном 
iiiiTan>y. У хптиим случајоппма може иввршни одбор 
u сам да (1)о))мулшио мишљмг.о. Он може у ту сврху 
u саввати апкоту стручњака. 

2) Иввршни одбоЈ) савива 11ј)етсод1111к Привредног« 
nelia по указапој иотрсби. Протседшш je дужаи са- 
звати седницу кад то затражи министар који je 
упутио какав tuoj предлог или питаи.о na мишљен>е, 

3) За расправу o појодшпш питањима можо 
Привредно iiolic 11заб])атн и стручно одборо који 
имају задатак да припромају реферате и материјал 
за рад у илоиаршш седницама или у иввршном 
одГ)(»Ј)у. 

§   1G 
1) Иввршни одио]) доиоси пуиоважпо одлуке, 

када седници присуотвујв иајмаше половина чланова. 
2) Одлуке u мишљења доносе с;е аисолутном 

већином гласова. Сва се одвојена мшпљења при- 
лажу вапионику. 

§   17 
Админисаративне послове води Претседништво 

noMoiiv секретаријата. Секретара u чиновцнштво се- 
кротиријатн иоставља Претседник Министарског га- 
ввта no предлогу извршног одбора. 

§ 18 
Ближо одредбе o раду и подложиости појодпипх 

oprana Привредног веИа npomicalio Иретседиик Ми- 
ниотарског саиота iia])04iiTiiM ГГословвиком. ()д])одбе 
Пословшша дшже да Привредно nolio иаменипо при- 
станку Претседника Министарског савета. 

Прелазне u завршне одредбе 

§   10 
Најкасаије три месеца од ступања на снагу овог 

закона Претседнив Министарског савета оавва^е чда- 
иове Ирпвредиог nelia иа прво васедање. Зассдаље 
lie oTiiopijm претседник Мшшстарског савета 
или од шега дслеп^)а1П1 мнпистар, no чнјим руко- 
водством ho со изврпшта конституисаи.о Приврвдног 
nelia. 

§  20 

Овај закоп ступа иа снагу na даи обиа))одовап.а 
у Службеним Новппама. Ступан.ем овог закоиа на 
онагу iijiecTajj' важмти свн ii])oimcii који су овом 
вакону  npoTiiBiiii. 

У Београду   јануара 1932 године. 

Прстседтш Др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Мшшстар трговиие u индустрије. 

Минисшар трговине u индустрије Д-р Алберт 
Врамер: Молим Народну окупштину да се овај 
ваконски иредлог упути нарочитом одбоЈју. 

Претссдник Др. Коста Кумапудп: По Послов- 
пииу приступићеио 11збо])у овог одбора иа наредној 
скушптинсхој седпнци. Ивволите чути одборске 
извештаје. 

Секретар Др. Дрпгољуб JeiipeMOB;ih 11Ј)очита: Ве- 
рпфпкацпони одбор подпоси Скупштппи на решеље 
свој пзвештај o доласку Г. Мплана М. Буаовића, 
трговца ii3 Белог МанастЈфа, за члана Народво 
скупштпне на место Г. Драпппо Леовца, који je 
подиео  оставку. 

Прегпседник Др. Коста Кришуд«: Овај he се 
нзвештај штампати п равдати г. r. народнш! »осла- 
ницима, a ставити na дневни ред кад Скупттпиа 
одлучи. 

Изволптечути отсустваг. г. народних иооланнка. 
Сскретар Др. Драгол.уб Јевремоввћ ирочпта: Ма- 

тијаМацековић, народнипослатш, мсоли вапег даиа 
отсуства радн хитпих правншс послова; Јоваи Воји- 
noBiili, иародии посланик, моли за три даиа отсуства 
због прпватиих хитипх иослова; Јоца М. Селић, 
иародии посланик, моли за отсуство од седнице 5 
и 0 фобруара ток год. 

IIpt тсгдник Др. Коста Кум^иудн: Прнма ли 
Пародна скупштина да се одобре ова отсуства ? 
(Прпма). Оглашујем да су отсуства одобрепа. 

Изволитј  чути   нввештај   г.   Миннстра. 
Секрегпар Др. Драгољуб Јеиремонпћ врочита: Г. 

Министар пољопривредв извоштава да су у управном 
одбору Привилегдване arpajme банке народии по- 
слаиици г- г. Д-р CpuiKiiii Мплаи, Д-р Шпбеник 
Станко и Ковачови}! Драгутпн, од којнх су г. г. 
Д-р (/piiimili и Д-р Шибенив иодпсли оставке на 
члапство, a да je у надвбрном одбору г. Kyjbauiiih 
Јоахим ii молп за извештај: да ли народии посланик 
може битп члаи управног и надворног одбора При- 
вилеговане аграрне банке. 

Прстсс.дппн Др. Воетд К\мииуди: Овај lie се 
акт, господо, упутити Верлфикационом одбору. 

Иаволитс чути саопштси.е o конституиоању 
Имунитетног  одбора. 

CćKptiuap Др. Драгољуб ^евреиовићпрочита: И- 
мунитетни одбор иввештава, да се конституисао треКег 
фебруара тек год. и ивабрао sa вретседника г. Д-р 
Мплаиа Секулића, за иотпретседппка г. Михајла 
Јевтића ii ва секрвтара г. Мијрка Ил. Урошевића. 

Претседник Др. Коста Куминудн: Молим 
Народну скупштшу да прими иа зпал.е ово caou- 
iiiTO)i>e. 

Лзволите чутн молбе н жалбе. 

Секретар Др. Даргољуб Јспромопић прочита: Мп- 
хајло PncTiih, бив. зваиичиик моли за призпан с 
годипа службе, Световар Мутавџнћ, моли за дсј- 
ство да се спречп соча иасилно одузетог му забрапа 
од страие зоегових задругара; Станка Illoh, удова, 
молп за пвнвију, Светолик Мдадввовић, пвнвионер, 
молн за привнање година олужбе, Фрав Радошчек, 
новинар, моли да се ослободн од плаћања државн 
1.000.— дивара, колико joj дугује, Браннслав Ilu- 
колајевић, кап. I класе у оставци, иоди да му се одре- 
ди пенаија, Патершек Иваница моли за сталпу по- 
Moii, Иван Иваиич, пенвионер, моли за првана&е 
годпна службе, Данпца удова Ж. Дачића молв за 
i талну iiOMoh, Ana Прифшек, удова, моли да се пре- 
ведо еа инвалпднином на пов нивалидски закон, 
Добротворно друштво „Св. Винка" моли за осло- 
бођеи.е од порезе na лутрнју, Драгомнр Р. Инко- 
дић, мопзпоиор, моли за призпање годнна службе, 
ратпи инвалидн нз села Трновче моле аа пзмене у 
закопу o ратним инвапидима,  Никода Домершчиков 
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моли за признање годшш сЛужбв., Д-р .Милорад 
С. Папловпћ, лекар, молп за привнањв годпиа 
службе. 

Претседник Др. Коста КумапудигСвеопе молбе 
ir жалбе биће yriylione Одоору за молбе и жалбе. 

Прелавимо надневни ред. Тачка арвадневногреда 

je рошаиал.с o изпеЈЦтају Ворпфикацноиог одбора 
o доласку г. г. Милутипа lleiuiiha п Владимира Кр- 
стића за пародие послашше na место г. г. Милаиа 
Симоновића  н   Косте  Тимотијввића. 

Секротар  Др.  Драгољуб   }еврвв10В?ћ  ирочита 
нввештај  Верификационог ()дбо])а којп гласи: 

Народној  скупштини 
Верификациопи одбор при.мио je преко Претседннка Народне скупштипе оставку 

г, Милапа СимоиовиИа, пародног посланика из Београда, изабрамог у Срезу расипском 
бановине Моравске, и оставку г. Косте ТилштијевиНа, народног посланика из Београда 
изабрапог у Срезу јасеничком, Дунавске баиовиие, који дају оставкс na маидат народиих 
посланика, a задржавају мандате miaropa. 

По расмотрељу избориих аката и каидидатских листа Верификациони одбор je 
утврдио да je na кандндатској лнсти за Срез расински, чији je срески капдидат MifjiaH 
Симоновић, његов заменик Милутип Пешић, земљорадник из Витановца, a ма камдидат- 
ској листи за Срез јасенички, чији je срески кандидат Коста Тимотијевић, његов заменик 
Владимир Ст. КрстиН, трговац из Палапке. 

Ha основу предњег и § 66 Закопа o избору народних послапика, Верификационом 
одбору je част прсдложити Народној скупштини да изволи огласити и позвати за-народне 
посланике г.г. Милутппа ПешиНа, земљорадника из Витаповца и Владимира Ст. КрстиНа,4 

трговца из Паланке. 
Секретар, 

Д-р Влад, Станишић, с. р. 
Протгеднпк, 

Ворпфпкациопор одбора, 
Д-р Хавасек, с. р. 

Ч л a и o в и: 

Михаило Р. ЈофтиК с. р., Д-р Богдаи Видовић, о. ]>., Игњат Стефановић 
Mji.u  ! Ч11,п i,   u. p., II. Hiuuiiiuioiuili c. p., Д-р Никола Ilnmiii, c.])., Витовдир Видаковић 
. p., Д-]) Милопко MapKOBiili c. ]>.,  Мплап Мравље c. p., Д-р Славко Шећеров с. j)., 

Д-Ј) Оветислав IIOIIOBIIII с. р.,    Ј. Дубокони!! с, р. 

Вјокослав Шпиндлер c. p 
c ])., Bojico Куртовић с 

с 

Претседник Др. Коста К^мапуди: lI])iiMa ли 
Народаа скупштина овај пзвештај (II])iiMa) Пошто 
je Народна скупштина 11])11М11ла овај извештај, то 
he ce поввати у Народну скупштину као народни 
посланпци i'. г. Мплутип lleiiiiili и ИладмлгиЈ! K'pcTiili. 

Прелавимо на другу тачку дневног реда: Ивбор 
одбора за проучаваи.е закоиских лрсдлога: O сред- 
H.IIM трговачкпм школама, o поморско-трговачким 
академијама, o средњим техничким и мушким ва- 
иатскнм школама и o женским ванатским н женским 
стручиим учитељсшш шнолама. Подиета je, господо, 
само једиа кандидатска листа. Ивволите саслушати 
како je ona састављења. 

Сскрстар Др. Драгољуб Јевремовић саопштава 
листу која je овако сатстављена: 

Павао Матиц!, Стеван Ћирић, Д-]) Драгутин 
Крстић, Д-р Тома CiMiubaimli, ВслјКо Be.i.KOBiili, 
Д-р Федор IIiiKiih, Александар Јовановић, Bacn.i, 
Грђић, Милутин Јслтт!!, Милан Ћуковић, Мита 
Димитријевић, инж. Јован Мисирлић, Д-р Стане 
Pano, Антон Крејчи, Бранко Дрљача, Д-)) Милаи 
Стијић, Jociffl Стажп!;, Јаков To^nli, Јоваи Мнтро- 
inili, Jocim AHTJUOBUII, Анте Мастровиђ. 

Претседник Др. Коста Куманудв: Како je На- 
родној скупштини поднета само једна кандидатока 
листа, избор ce врши акламацијом. Ilpmia ли На- 
Родна скупвггина предложену листу ? (Прима) Листу 
je потписао довољан 6j)oj посланика> Проглашујем 
Да je овај Одбор ивабран. Молим господу која су 

члаиови Одбора да ce после (кутптппске седпице 
састану и иваберу претседништво. 

Пошто je господин Миниотар шума ii рудника тра- 
испохитиостзазакоисии предлогосиабдевап.у сирома- 
шпих вемљорадника дрвимаималопродају иа товаре, 
као ii за закопски предлог o одлагашу извршоп.а u 
опроштају повчаиих кавни и оттето по шумсшш 
кривнцама, то hc ce одмах приступити избору и 
једног ii другог одбора. И за једаи и за другк одбор 
ja сам добио no једиу кандидатску листу. Изволите 
саслушати како су те кандидатске листе.састављеве. 

Сепрешар Др. Драгољуб Јевремовић: Листа 
Одбора ва проу4аван>е ваконског предлога o сиаб- 
девању сиромашиих вемљорадника дрвима н мало- 
продаји na товаре глаои: к 

1. Ilii/i;. Фрањо Пахерник 
2. Витомир Давидовић 
3. Вукапшн Cuacomili 
h. Хавим Чохаџић 
5. Статопко Стонтћ 
ti. Михаило Каламатијевић 
7. Хаџн Тодор Димитријевић 
8. Илпја Савковић 
9. Радепко Сарачевић 

10. Никола Соколовић 
11. Мустафа Мулалић 
12. Jозо Ватинџћ 
13. Недељко ПраљаК 
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14. Филип Цемовић 
15. Милоје CoKidi 
16. Жнпотпјс Je(})Tiili 
17. Ilepo Грајић 
18. Милан Mnjnii 
19. Живојин Јеремић 
20. Младвн1Милошевић 
21. Теодосије Лаваревић 
Лретссдпик Др. Коста КумапЈДи: Пошто jt' 

иодиета само једна кандидатска лиота ona. се прима 
акламацијом. Ирима лп Народиа скупштина пред- 
ложеиу каидидатску листу ? (ПрШа). Оглашујем 
да je кандпдатска листа примљепа. 

Сскретар Др. Драгољуб Јеврбмоввђ прочита: 
Лш.та Одбора за [фоучавање закоиског иродлога o 
одлагаи.у изврше&а и опроштаја новчаних кавнии 
оштете ио шумским кривицама гласи: 

1. Игн.ат Стефановић 
2. Др. Рлигорије Тадић 
3. Алоксапдар Додић 
4. JIOUIKO Збфковић 
5. Мнлоје   CoKiiii 
(i. MiiJioiii Цемовић 
7. Душан ПоповИћ 
Н. Дј). Јоша ВиднЈ! 
9. Др. Жипаи Лукиђ 

10. Љубиша Трифуновић 
11. Др. Фрањо Грубер 
12. Нпнола Соколовић 
13. Др. Богдан Видовић 
14. Jouun Аранђеловић 

15. Миладпи Воличкопић 
16. Мплутпн KpcTiiii 
17. Милан HcTiioimli 
18. Милорад Симић 
19. Марко Maiunh 
20. Др. Вјекоелав MIUICTIIII 
21. Фраи.о ГосподистиК 
Прегпседник Др. Коста Кумануди: И o onoj ли- 

cTir гласаћемо акламацијом. Ирима ли Народиа 
окупштина прбдложену листу? (Прима). Оглашујем 
да je oua каидпдатска листа примљена. 

lio (j 63 Закона o пословиом роду у Иародиој 
скупштини када со тражп хитпост Народна скуп- 
штина одређујо и време у комо ивабрани одборп 
имају да поднесу своје иввештаје. Иродлажем да 
и једиом п другом Одбору одредимо рок до по- 

'недеоника, 8 овог месеца по иодне, да заврше свој 
])ад и подпооу изиоштајп Иародпој скупттиии. 
(Одобравање). Прима ли Народна скудшт^на овај 
иредлог':' (Прима) Оглашујем да je и овај пјјсдлог 
[фимљеи. 

Попгго je дпевип ред дапашљо седиице завршеи, 
предлажем да ову седницу закључимо. 

Kao дпевип род за наредну седницу предлажем 
Пијјодпој скупштини: Избор ОдГ)0|)а за ироучавап.е 
закопског продлога o Привредном Ввћу. [Трима ли 
Иародна скупштина ? (Прима.) 

Ирема томо ову седниЦу закл>учујом a иародпу, 
са прочитаним дневним редом, наказујем за данас, 
у 4 часа no подне. 

Седница je вакључена у I 1 часова upe подие. 


