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XXIII Redovni sastanak 8 marta 1932 godine 

Pre dnevnog reda: 1 — Komemoralivna 
sednica posvećena uspomeni Aristida Brijana 

Govornici:   Pretsednik  Dr.   Košta   Ku- 
maniidi, zastupnik Ministra inostranih po- 
slova, Ministar trgovine i industrije Dr.   \1- 
beri   Kramer,  Dr.  Ninko Perić. 

(Posle prekida sednice.) 
2 — Čitanje zapisnika XXII redovnog 

sastanka. 
3 — Otsustva narodnih poslanika. 
Dnevni red:  1 — Nastavak pretresa  u 

pojedinostima predloga   budžeta   Ministar- 
stva poljoprivrede i usvajanje istog. 

Govornici: Arandel .N'ikodijević, Anton 
Kline, Miljan Radonić, Miloje Sokić, Milan 
Bunović, Jovo Princip, Alija Selmanović, 
Stanko Trkulja, Hadži-Todor Dimitrijević, 
Dr. Тоба Hajir, Mita Dimitrijević, Ministar 
poljoprivrede Juraj Demetrović. 

2 — Pretresu pojedinostim'a i usvajanje 
predloge budžeta Ministarstva trgovine i 
industrija. 

Govornici: Ministar trgovine i industrije 
Dr. Albert Kramei'. Anton Cerer, Ferdo 
Šega, Milan Dohrovie. MilivojeĐ. Isaković, 
Milan Popovie, [van Mohorić (dva puta), 
Milutin Stanojević. 

.". Pretres u pojedinostima i usvajanje 
predloga budžeta Ministarstva šuma i rud- 
nika. 

Govornici: Ministar šuma i rudnika Dr. 
Stanku Šilienik (dva puta), Milan Božić, 
Milan Petković, Filip Ceinovie, Pranja Pa- 
bernik, EUsta Dokle, Negosim Živković, Dr. 
Dragutin Kostić   1 

XXIV Redovni sastanak 9 marta 1932 godine 

Pre dnevnog reda', i - Čitanje zapisnike 
prethodnog    sastanka; 

2     Primetba EtisteĐokića na zapisnik; 
3—•-Telegram Pretsednika francuske 

Narodne skupštine; 
'i • Saopitenje predloga Zakona o 

likvidaciji žitnog režima. — Obrazloženje 
Ministra  trgovine  i   Industrije  g.   Alberta 
Kramera. 

5     - Otsustva  narodnih   poslanika. 

Dnevni red: 1 — Pretres u pojedino- 
stima 1 usvajanje predloga budžeta Mini- 
starstva socijalne politike i narodnog zdrav- 
lja- 

Govornici: Ministar socijalne politike i 
narodnog zdravlja Ivan Pucelj, Alojzij Pav- 
lie. Anton Kreiči, Dr. Milan Stijić. Milan 
Petković, Dr. Đuro Ostojić, Dr. Velizar 
Janković (radi ličnog objašnjenja), Dr. Julije 
Rorbaher, Tripko Ninković, Jovan Dove- 
zenski. Milan Popović, Ivan Prekoršek, Dr. 
Stane Rape. Andrija Jovan. Dr. Gavro 
Santo. Dr. Dragutin Kostić, Perdo Sega, 
Neddjko Praljak, Dr. Milosav Stojadinović. 
Dr. Franjo Gruber, Pero Grajić, Dušan Zi- 
vojinovie. 

2 — Pretres u pojedinostima i usvaja- 
nje predlogn budžeta Ministarstva za fizičko 
vaspitanje naroda. 

Govornici: Ekspoze Ministra za fizičko 
vaspitanje naroda Dr. Dragana Kraljevića 
(dva puta), Anton Cerer, Dr. Ignjat Tolić, 
Jovan Dovezenski, Dr. Stjepan Batić. 

:; Pretres u pojedinostima predloga 
budžeta Ministarstva finansija. 

Govornici: Ekspoze Ministra finansija Dr. 
Milorada Đorđevića (dva puta), Ilija Savko- 
vić. Dr. Fran Gospodnetić, Milutin Pešić, 
/ivojin Stefanović, Malan Petković, Jakob 
/emlić, Anton Kline, Stepan Šiftar, Jovan 
Dovezenski, Milan Dobrović, Dušan Ivanče- 
vie. Miloje Sokić, Anton Hajdinjak, Alija 
Selmanović, Todor Dimitrijević i Milovan 
La/arevie  (dva  puta). 55—120 

XXV Redovni sastanak 10 marta 1932 godine 

Ph dnevnog reda: 1    ■ Čitanje zapisnika 
prethodnog sastanka; 

2 Saopšlenja  viza sa rezervom Glav. 
kontrole; 

3 Otsustva   narodnih  poslanika; 
'i - Izbor Odbora za proučavanje 

predloga zakona o promai u pšenice u zemlji. 
Dnevni red: Nastavak pretresa u poje- 

dinostima predloga budžeta Ministarstva 
finansija budžet prihoda i Finansijski 
zakon za 1932-33 godinu. 
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Govornici o budžetu Ministarstva linan- 
sija: Vasilije Trbic, Pero Grajić. Aleksa 
Obradović. Vlado Spahić. 

Govornici o predlogu budžeta prihoda: 
Vitomir Davidović, Jakov Tomić. 

Govornici  o  Finansijskom  zakonu   za 
budžetsku 1932-33 godinu: Boško Zeljković, 
Dr. Tode Lazarević, Ljubomir Banjac, Aloj- 
zij Pavlic, Dr. Svetislav Mihailović i izvesti- 
lac Oto Gavrilović. 121—-158 

XXV i Redovni sastanak 15 marta 1932 godine 

Pre dnevnog reda: 1 — Čitanje zapisnika 
prethodnog sastanka; 

2 — Saopštenje izveštaja Finansijskog 
odbora o Predlozima zakona o izmenama i 
dopunama u Zakonu o katastru zemljišta, u 
Zakonu   o   neposrednim  porezima  i u Za 
konu o porezu na neženjena lica i poreskom 
oslobođenju lica sa devetoro i više dece; 

3 — Konstituisanje Odbora za prou- 
čavanje zakonskog predloga o prometu pše- 
nice u zemlji; 

4 — Otsustva narodnih poslanika; 
5 —- Saopštenje ostavke Stanka Lon- 

čara, narodnog poslanika na položaj pret- 
sednika opstinei na položaj banskog većnika; 

6 — • Molbe i žalhe i/ naroda; 
7 — Razna akta; 
8 — Saopštenje i primanje akta Odboiii 

za proučavanje zakonskog predloga o pred- 
metu pšenice u zemlji radi produženja roka 
još za četiri dana. 

Dnevni red: Pretres i usvajanje izveštaja 
Finansijskog odbora za izmene i dopune u 
Zakonu o taksama. 

Govornici: Izvestilao Dr. Ante Kuntarić, 
Ministar finansija,  Dr. Milorad Đordević. 
Mirko Urošević, Vjekoslav Spindler. Albin 
Koman i Milinko Milutinović     159-190 

ХХУП Redovni sastanak   16 marta 1932 godino 

Pre dnevnog reda: 1 — Čitanje odgovora 
Pretsednika Čehoslovacke Republike <r. To- 
me Masarika na pozdravnu depešu Narodne 
skupštine prilikom proslave g. Masarikovog 
rođendana; 

2 — Čitanje zapisnika prethodnog sa- 
stanka; 

3 — Otsustva  narodnih  poslanika; 
4 — Molbe i   žalbe iz naroda; 
5 — Razna akta. 
Dnevni rrd: Pretres izveštaja finansij- 

skog odbora o predlozima Zakona o izme- 
nama i dopunama u Zakonu o katastru zem- 
ljišta, n Zakonu 0 neposrednim porezima i 
n Zakonu o porezu na neženjena lica i po- 
reskom oslobođenju lica sa devetoro i više 
dece. 

Govornici:  Ministar finansija  Dr. Mile 
rad Đordević. izvestilac Oto Gavrilović, (dva 
puta),      Dr.     Svclislav     Mihajlović,     Dr. 
Шгко Ivamlekić, Vojko Knrtović, Mihajlo 
Krstić, Dr. Mladen Lisavac. Jovan Dovezen 
ski i Milan Bunović. 1'Ч   -204 
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XXVIII Redovni sastanak 17 marta 1932 godine 

Pre dnevnog reda: 1 — Čitanje zapisnika 
prethodnog sastanka. 

2 — Saopštenje izveštaja Odbora za 
proučavanje zakonskog predloga o prometu 
pšenice u zemlji sa odvojenim mišljenjem 
odborske manjine. 

3 —■ Otsustva narodnih poslanika; 
4 —- Molbe i žalbe iz naroda. 
5 — Razna akta. 
Dnevni red: Pretresi usvajanje izveštaja 

Finansijskog odbora o predlozima Zakona o 
izmenama i dopunama- u Zakonu o kata- 
stru zemljišta, u Zakonu o neposrednim po- 
rezima i u Zakonu o porezu na neženjena 
lica i poreskom oslobođenju lica sa de- 
vetoro i više dece. 

Govornici: Dr. Toša Rajić, Milinko Milu- 
tinović, Dr. Lavoslav Hanžek, Branko 
Avramović, Miloje Sokić, Marko Mašić, Dr. 
Ante Kuntarić, Milorad Marković, Strahinja 
Borisavljević, Mihajlo Đurić, Dr. Stevan 
Kraft. Stevan Ćirić i izvestilac Oto Gavrilo- 
vić. .     205-2; ;o 

XXIX Redovni sastanak 18 marta 1932 godine 

Pre dnevnog reda: 1 — Čitanje zapisnika 
prethodnog sastanka. 

2 — Saopštenje interpolacije Dr. Niko- 
le Nikića i drugova na R. Ministra trgovine 
i industrije o obećanju države za otkup pše- 
nice od naroda;, interpelacije Dr. Dure Sur- 
mina na Ministra trgovine i industrije o 
postupku Dravske banske uprave sa pše- 
nicom poslatom za ishranu pasivnih krajeva. 

3 — Otsustva narodnih poslanika. 
4 — Izveštaj Glavne kontrole o stav- 

ljanju vize sa rezervom. 
5 — Molbe i  žalbe iz naroda. 
6 Hazna akta. 
7 — Izveštaj Verifikacionoi; odbora o 

dolasku Otmara Reselije za narodnog posla- 
nika   na mesto   Dr. Gedeona Dunđerekog. 

Dnevni red: Pretres izveštaja Odbo- 
ra za proučavanje zakonskog predloga 0 
prometu pšenice u zemlji. 

Govornici: Mihajlo Krstić. Tripko Nin- 
ković, i  Nikola Stajković     231—238 

XXX Redovni sastanak 19 marta 1932 godine 

Pre dnevnog redu: I Čitanje zapisnika 
prethodnog sastanka. 

2 Otsustva narodnih poslanika; 
3 Ostavka Vladimira St. Krstića, 

narodnog poslanika na položaj pretsednika 
opštine. 

4 Molbe i   žalbe iz  naroda. 
5 Razna akta. 
6 - Odgovor Pretsednika Narodne 

skupštine na pitanje Ilije Mihajlovića o pro- 
teklom roku datom Finansijskom odboru za 
podnošenje izveštaja o Zakonskim predlogu 
O izmenama i dopunama n Zakonu 0 1*0 
šarini. / 
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Dnevni red: Pretres i usvajanje iz- 
vestaja Odbora za proučavanje zakonskog 
predloga o prometu pšenice u zemlji. 

Govornici: Izveslilac Tripko Ninkovic, 
Dr, Toša Rajić, Nikola Stajković,. Dr. Franjo 
Gruber (dva puta), Ministar poljoprivrede 
Juraj Demetrović. Ministar trgovine i indu- 
strije Dr. Albert Kramer. 

2 — Saopstenje zakonskih predloga: o 
zaštiti zemljoradnika i  o visini kamate ...    239—260 

XXXI Рсдовни састанак 21 ларта 1932 годиш' 

Пре дневног рсда: 1 Читање за- 
писника претходног састанка. 

2 - Саопштење писма потпредсед- 
ника Финансијског одбора o продужен.у 
рока од 30 марта 1932 године за проуча- 
ваи>е Законског предлога o изменама и 
допунама у Закону o државној трошариии. 

3 - - Саопштење извештаја Сената o 
усвајању у целини и без икаквих измена 
Предлога закона o средњим техничким и 
мушким занатским школама и o женским 
заиатским и женским стручним Учитељ- 
ским школама. 

4 — Одговор Министра грађевина 
Николе Преке на питање народног по- 
сланика Д-р Богумила Вошњака: Зашто 
Дравска бановина иије приступила из- 
градљи бановпнског пута II реда Шо- 
штан.—Шентвид ? 

Дневни ред: Избор Одбора за 
проучавање законских предлога: O за- 
штити земљораднпка n висини камате.   ...    261 — 262 

ХХХП Редовии састапак :Ш марта 1932 године 
Ulic диевпог рода:   I Чнтање за- 

иисника претходног састанка. 
2 Саопштење извештаја Сената o 

усвајаљу у целини и без икаквих измена 
Предлога буџета државнпх расхода ч 
ирихода са Предлогом финансијског за- 
кона за буџетску 1932-33 годину; Пред- 
пога закона o оромету пшенице у земљи: 
Иредлога закона 0 изменама n допунама 
у Закону o непосредној порезп и у Закону 
p порези на нежељеиа лица и пореском 
ослобођешу лица са деветоро и иите деде 
11 Предлога вакона o изменама n допунама 
У Вакону o таксама. 

3 Саопштење пзкеииаја Финан- 
СИЈСКОГ одбо])а 0 Предлогу закона o n:i- 
менама и допупама у Закону o држанној 
трошаринп. 

'i Захтол Mmincrpa иравде o  ив- 
давању ииродцц.х пооланика Суду. 

4 - Саопштсње o конституисању Од- 
оора за проучавање ваконских предлога 
o лаштиги аемљорадиикв a o виоипи ка- 
мате. 

6 Иввоштај Рлавне контроЛе o 
стављал.у   вива   са  резорвом. 

7 Молбе и жалбе ив народа. 
H Отоуства  пародних  иосланика. 
9       Pauna акта. 
.Iiicium рсд: Утврђиваке ДНвВНОГ реда.    264    Збв 

Стран! 

XXXIII Редовни састанак 31 марта 1932 године 
Пре дневног реда:  1 Читање за- 

аисника претходног састанка. 
2 — Извештај Адмииистративног од- 

бора o прегледу рачуна за месец: децем- 
бар 1931 године, јануар, фебруар и од 

1  до 8 марта 1932 годнне. 
3 ■— СаопштерБе интерпелације Ловра 

Кнежевића и другова на Министра уну- 
трашњих послова o раду градског на- 
челника и градског подначелника у Вин- 
ковцима; Ловра Кнежевнћа n другова на 
Министра шума и руднпка o споразуму 
Бродске нмовне општине у Винковцима 
са Драх индустријом дрвета у Загребу. 

4 -     Молбе и жалбе из народа. 
5 —  Разна  акта. 
Днешш ред: Претрес извештаја Фи- 

иансијског одбора o предлогу Закона 
o изменама и допунама у Закону o др- 
жавној трошарини. 

Ровориицп: Известилац већине Милан 
Оепановић, (два пута), Д-р Милан Ме- 
тикош известилац мањине, Д-р Анте Кун- 
тарић, Карло Гајшек. Милутин Стано- 
јевић     267—280 

XXX1ЛГ Редовни састанак 1 аирила 1932 године 
Ире днсвног реда: 1 Читање за- 

писника  претходног  састанка. 
2 Захтев Министра правде за из- 

давање народних посланика Суду. 
3 — Отсуства народних посланнка. 
4 •—- Саопштење интерпелације Д-р 

Ивана Лончаревића на Министра саобра- 
haja o набавци жељезничких прагова. 

5 — Молбе и жалбе из народа. 
6 —- Разна акта. 
Дпевни ред: Наставак претреса и 

усвајање извештаја Финансијског одбора 
o Законском предлогу и изменама и допу- 
нама у  Закону  o  државној  трошарини. 

Говориици: Известилац Милан Сте- 
пановић          281—290 

XXXV IV^oiiiin састанак (i »ирила 1932 годино 
lipe днрвног рсда: ' Читап.е за- 

пи(зника   претходног  састанка. 
2 — Указ o оставци Владе г. Петра 

Живковића и o образовању Владс г. Д-р 
Војислава Маринковића. 

3 — Указ o заступашу Мшшстра тр- 
говине и индустрије г. Д-р Алберта Кра- 
мера од стране Министра пољопривреде 
г.  Јураја Деметровпћа. 

4 — Оставка г. Петра Живковића na 
мандат народног посланика. 

5 Саопштоње законског предлога 
г. Мииистра социјално политике и на- 
родног адравља o сузбија№у скупоће жи- 
вотних иамирница и г. Министра физич- 
ког васпитаља Прсдлог закона o нодизању 
домова n других објеката удружења и 
установа, које спадају у иадлежност Ми- 
ниотарства за фивичко ваопитањв народа. 
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Страва 

6 — Декларација Краљевске владо. 
Дновни рсд: Утврђиваље дневног реда. 
Говорпици: ПретседникМинистарског 

савета п Мпнпстар иностранвх двла Д-р 
Војпслав MapiiHKOBiih       291-   295 

\XXVl Годовпи еаетанак !! априда \и:\2 годвне 
lipe дповног реда: 1 Чвхање ва- 

писника  претходног  састанка. 
2 ■— Интерпелација Д-р Марка Ко- 

жуда на Мшистра саобраћаја o регули- 
caiby пензије Светислава Томпћа, бпвшег 
шефа жељезничке станпце у Бачкој Па- 
ланци u Д-р Нпколе HiiKuha и другова 
na Мииистра унутрашљих послова o раду 
начелпика среза Загребачког Милана Хуз- 
јака. 

3 — Захтев Министра правде p пз- 
давању народних посланпка Суду. 

4 •     Отсуства народиих пооланика. 
5 ■     Молбе п асалбе пз народа. 
6 — Разна авта. 
Дновни ред:   1 Ивбор Одбора ва 

прсЈучаваше закоиског иредлога o суз- 
бијав>у  скуиоће  жпвотппх  намирница. 

2 • Избор Одбора за проучавапп' 
законског предлога o подивалЈу домова 
ii друшх објеката и устапова у надлеж- 
иости Мнистарства за фпзичко васпптап.!' 
народа     295-   'i!'!1 

XXXVII Редовпи еаетанак Ј> априда МУЛ2 године 
Прс дневног реда: I Чптам.с ва- 

аионика   претходпог  састанка. 
2 Извештај Верификационог од- 

бора o оставци иародиог пооланика г. 
Петра /KiiBKOBniia. 

3 - Извештај Одбора за проучава6>в 
закоиског предлога o залитити земљорад- 
нвка и Biicuini камате. 

4 — Саопштењв o коиститулсаи.у 
Одборааа проучаваизС закоиског предпога 
o оузбијаљу CKynoiie животипх намирница. 

5 — Саопштсп.о o коиститупсалЈу Од- 
бора за проучаваи.о закоиског прсдлога 
o   подпзан.у   домова   п   других   објеката 
уд])ужо]1>а п установа у падлежпости Мв 
ниотаротва за фивичко ваопитазд варода. 

'i        Молбе п жалбо из народа. 
7 -     Разна акта. 
Дневниред: У1врђивав>е дневног реда.   2( $   304 

XXXVIII  Редоввв еаотанав li априла 1932 годнве 
llp«' дшчшог реда: 1        ЧвтаЈће ва; 

иисиика   претходиог  састапка. 
2 Чптаи.о Укава ll>. 15. Краља o 

ииставл.ап.у Miiiincrpa ООЦИЈалнв пп.ттпкс 
и иародиог вдравља г. Ивана 11уцел)а иа 

Страаа 

ваступника аретседника Министарског са- 
вета и Мипистра ииостраппх послова г. 
Д-р Војпслава Марппковића. 

i 3 Миппстар трговиие n индустрије 
подноси Иродлог закона o увођен>у у жи- 
вот мођуиародпих уговора  п споразума. 

4 — Интерпелација Д-р Марка' Ко- 
жула na Министра трговине u индустрнје 
o обуставп рада друштва ,.Далиаоиен" у 
Шпбенпку. 

5 - Отсустиа   народних   поолавнка. 
6 - Молбе n жалбе из народа. 
7 — Извештај Одбора за проучаваил' 

законског предлога o подизаи.у домова 
и другнх објеката удружеп.а и установа 
у надлежности Мшшстарства ва ||)пзичко 
nacniiTaibc народа. 

Дпевин ред: Претрео извоштаја Од- 
бора за проучаваЛ)е законског предлога 
o заштитп земљорадипка п висшт камате. 

Говорпицп: Заступпик Миниохра тр- 
говине п ипдустријс, Мииистар пољопри- 
вредо Јурај Демстровић, пзвестплац .Љу- 
бвша Трпфупови!!     305—309 

XXXIX  Редовнв   састанав  12 апрвла  1ЈШ годиве 
Прс дневног реда: I Читање за- 

писника   претходног  оаотанка. 
2 Отсуства пародппх посланика. 
3 Захтев Министра трговппе и ин- 

дустрвје 0 хитпостл вакоиског предлога 
o   заштпти   земљорадппка. 

4 —   Молбе и жалбе из варода^ 
Дпсвни   ред;    Претрес   и   усвајан.е 

закоиског орвдлога o заштитп зомл.орад- 
иила   . 

Говорвици: Иввеототац Никола Со- 
jvo.inmili, Л^убицла Трифуиоии!). Заступ- 
ник Мввиотра трговине п иидустрије, 
Мпиистар Ппл.оиЈЈиврсдс Јурај Деметро- 
nuli, (два пута), Мивистар оравде Божи- 
дар MaKcn.Mdiiiil., Стввав Ћхфић, Д-]) Мван 
Лоичаропп^, J'nna Ђокић, Д-р Лавоолав 
Хаижек. 

2 Претрео и уовајање цввевггаја 
11дбора ва проучавање ваконоког предлога 
o подпзаи.у домова и других објвката у 
вадпежвооти Министра :<а фивичко ва- 
пттан.п варода. 

Гоиорипцп: Иввостилац Д-р Матеј llc 
]mli, Мвниотар ;!;i фиВИЧКО liaciiUTaiho na- 
pija Д-]> Драгав Jvpa.i.ciinii, Д-р Вогдав 
Нидопп!., Д«р Стјепав Бач^. 

3'    Саопштењв да Мдниотарцтво ино 
страпи.ч    двла  u   Миипстарство  прооввте 
подвоое вахоноки аредлог o споразуму o 
маучпим,  ШКОЛОКЕМ  и умотпичким одно- 
овма  uij.Mcliv  КрадБевине  Југоолавије  и 
Репубднке Пољокв    'Мо   з^о 


