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0 A Д P VU A J: 
Upe дновног реда:  l  — Читаље   вапионика прбтход- 

Пог еастанка. 
2 — Саопштење  писма  иотпретседиика  Финансиског 

Абора o продужељу  рока до 30 марта 1932 године ва про- 
ЈЧавашвЗакоиског "родлога o изменама и допунама у Закоиу 
Држапној тротарпни. 

3 — Саопштоњо иввештаЈа Севата o усвајању у цвлввв 
Cea ниаипих иамопа Иродлога иакопа o средљим твхничким 

1 Иушшш ванатским школама и o жеиг.ким ианатским и 
'Кенским стручним учптелхипм школама. 

4 — Одговор Мнпиотра грађвВИВВ Ннколо Ирокс na 
'»Tuii.o народвог посланика Др. ]5огумила Вош&ака: Зашто 
гФавска оанопипа mije приступила наградп.и бавоавноког 
"•Xla II реда Шоштап.—Шептнид? 

Диоипн ред: 1 — Иибор Одбора ua нроучаиањс Заков- 
l'l(llx  продлога: O ваштвга иомљорадника и иисиии  каматс. 

IIрслпссдпик Д-ј» h'oc/ra Куиаауди: Отиарам И 
1"'A

(|
IIIIII састанак Народне окушптинв. Ивволите 

Ј"Г11 вапиошш оретходне оадницв. 
('i'i'l>cm(ii) AUTV Ковач прочлта вапионик XXX 

Рвдовног оаотанка   Народне окушшшне. 
Ирстссдник Д-р Коота Куиавуди; Мма пн ко 

"Д i г. вародннз аооланика дн учтш ктшу при- 
;М('т,|у na вапионик? (Нема). Пошто ирииадаба нвма,, 
'';i"ll(,iimc ј(- примљен. 

Чрелааимо  na  cauiiniToji.a.   11отгфстсодшш  Фи- 
|jUl,,"ici;()i' одбора г. Дј). Славко Твћвров упутио je 

^родној  окушптини  ово imcMo: 
..'l'miaiiciijcituM одбору чаот je умолити Народну 

',5yiiiiiTitiiy  да  му  ивволв   ородужига  ров  д<>  30 

иарта т.   г.  за иодношсјмз Скупштини извештај  o 
ваковокоМ продлогу o трошарипп. 

Иотиретседник Финапсијског одоора 
Д-р Сланко Шећеров, с. р. 

Приотаје лн Народна окушшшна да се овај 
ров ародужи до 30 иарта овс годиис.' (11])11стајо). 
ГТрема томс продужев je рок Финановјокои одбору 
8а подпошеп.е пввештаја o Законском предлогу o 
трошарини до 30 марта ове године. 

Ивволнте чути јодпо саопштеље Сената. 
Секретпр Антс Ковач саопштава: Сснат Крћ- 

.i.cmmc Југославије извоштава Народиу скупштпиу, 
да je на свом XII редовпом састапку одржаиом 
15 марта т. г. усвојио у целшт и бо!) икаквих ив- 
Mi'iia Ирсдлог закона o средљим техничким и мут- 
KiiM ваватсквм школама и Предлог закоиа o жсп- 
ским иапатскпм u жснским стручпим учитсљским 
школама, који су му од страие Мародпо окушптиве 
Гт.ш   упукевв   na   рад. 

ПреС&седник Д-р ЕСоста Е^умануди: Прима лв 
Народна окуиштина ва ввав>е ово оаошптење ? 
(Првма). Ono ј(( орииљево ва ввазд. 

Прелавиио na крехва. шт\и,&. Има ])сч Госио- 
дип Мттстар грађвввна да одговори иа једио кратко 
пптап.о народаог восааввка г. Д-р ТЈОгумила Вош- 
л.ака. 

Министар зрађевшш Иикола Ирска: Господо 
оародвв iKiaiamupi, вародвв иооланив г. д-р Богу- 
ми,1  Иитп.ак упугио јо слијоде1)И ушцр: 
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„Господине Мпннстре, част ка je ставпти Вам 
следеће питање, те молим бих да изволите у Скуп- 
штипи да одговорите на ово пптање. 

Баповппски пут II реда Шоштав>—Шентвид 
категорпсан je у смислу Закона o државним пу- 
тевима   и  у  сииолу  pemejba  које  je  бпло   издат. 

Зашто Дравска бановииа mije прпстушма ii! 
градп.н овог друма који je врло потробаи у општем 
иитересу као и у интересу среза.' Ha сваки иачи 
би било пожељно да се наставп тај друм до Чернв 
тс да бн иа тај начин била повезаиа Југославија 
са снстемом друмова Реиуолнке Лустрије. 

Иримите, Господине Мииистре, вврав мог нај- 
ueher штоваља. 

Д-р Богумнл Вошњак, с. }>. 
иароднп послаиик" 

Ha питаље народног посланика г. д-р Богу- 
мила ВошЈБака o лзгради.и бановпнског пута i I 
рсда Шоштањ—Шеитвид—Чрна, којс ми je достав- 
љено актом Народне скупштиио Бр. 2738, част ми 
je на основу прикупљсних података одговојштп 
слиједеће: 

Ha основу чл. 38 Уредбе o преносу иослова na 
обласне самоуправе односно бановппе в *i 7" За- 
кона o недржавнпм путевима, ријешеа>ем Миниотра 
грађевииа Бр. 16900 од 14 јуна 1929 године, a сходно 
добивешш одлукама Обласних уирава, извршено je 
категорнсање обласчтх путева I n II реда у ције- 
лој вемљи. Међу овпм путсвима u пут Шоштаи. 
Шеитвнд категорпсап je за обласни, одпоспо сада 
баиовииски пут II реда. 

Овај пут на цијелој својој дужиии не одговара 
захтјевима, које једаи бановшоки пут треба да 
11спуи>ава, јер на пзвјесним својим дионицама има 
nelie уопоне и маљу ширину, ввго IHTO je то ваконом 
прописано,  a ирптом je  у рђавом  стап.у. 

OBU равловв руховодили оу Краљевску баноку 
управу да прнстуин раду ва вврадв новог оројекта 
11есамозарекомет])укЈ\11Ју аоото]ш1егпутаодШоштав>а 
до llh'iiTunMa, ui'li u иврадв пројвкта ва грађев>в пута 
<i,i ШвНТВИДа до Черне, одакле се дал.е IIHCTHI!.:..ч 
T.iK(ii)(']i бановвиокн пут ва  [Тољане в Дравоград. 

Пројеках ва реконотрухцију пута од Шоштаља 
до Шентввда je i'OToi!, алл Бавока управа немвјућн 
потрвбна фшишовјока оретотва вије могла до да 
вао прпступити iiui(])im4i.y вотог. (Ipeua вввјештају 
који 1'а.м добио, ахо вв ваступв вава варошта сметњв, 
радоввма ka oe вриступвтв још овоге ICTU. Даљви 
том мдова •■laimcnln' од фввавшјохизс прилика  и 
BpmiOfl  06  00  дппппца.ма.   ДОИ  ПОТПуНО  Вв  будв   nvr 
довршеи a тако уопоотављен вева од Шоштања до 
ауоговјохв граннцв. 

Оводвко сал imao да одговории вародвом no 
г.iaimj;y i'. д p Воашаку п ja oe вадам да l'<v P. no- 
олашш пптл оа овнм одговором вадовољан, 

Пре&еедник }[-]) Roora Куманз^ди: Нмв рвч ва- 
родна  nociaiiiiK г.  др  Попт.ак. 

Д-1» Ногумпл Вош&ав: Господо вародна поола 
ницн, imniTo je raj пут једва црдо важна туристичка 

веза пзмеђу Аустрпје и Југославије, иолагао сам 
врло велику важиост na одговор Г. Мивистра гра- 
ђевпна. Како je, међутим, o томе било говора и У 
Бавскои већу Дравске баиовине, где je г. Ban дао 
тахође изјаве које се поклапају са изјавама Г. Ми- 
ипстра грађевипа. ja не бих o томе имао више по- 
требе да roBopiLM. Због.тога ивјављујем да се зах- 
ваљујем Г. Мшшстру грађевина на његовим речима 
u надам се да ће Г. Мпнпстар водпти рачуиа o пз- 
градњи овога друма, којп je од општег државног 
зпачаја. Са одговором сам задовољаи. 

Претседник Д-р Коста Кумапуди: Ирелазимо 
na дневнп ред: Избор Одбора ва проучаваље закон- 
ског предлога o заштити земљорадника и виспни 
камата. За овај Одбор поднета je свега једна канд* 
дациона листа. Молим г. секретара да прочита ЈЈ 
лнсту. 

Секретар Адте Kouau саопштава: Кандпдатн 
за Одбор за проучаваље законских предлога o заш- 
тити сељака и o каматама следећи су: 

Члаиови: Д-р Милан CTOJKOBUII, Живојип Cre- 
ваиовић, Лазар Кузмаиови]!, Д-р Богумил BouubaK, 
Иван Урек, Василпје Трбвћ, Игл.ат СтефавовићЈ 
Мита Дпмптријевп!!, Милутпн Крстић, Д-р Богдан 
Впдовић, Стјепаи Максимовић, Владо Спахп!., Ј0' 
аким Kyit.aiuiili, Д-р Ниико Пернћ, Д-р МплораЛ 
Костић, Коста Алеконћ, Милав ИоповиК, Ото Га- 
врпловвћ, Д-р Негосим /KUBKOBIIII, Д-р Мирко 
Ивавдекив, Миловав Лазаревић, Љубиша ТрифУ" 
mniiili, Милутии OranojeBuh, Д-р Никола Кешеље- 
miii. Тихомпр lllapKOBnii, Орахип.а Борисављевиђ) 
Д-р Људевит Луер, Нпкола Хрпбар, Стапко Лои- 
чар,  Иван  Радш,  Д-р  Живко  Петричић,   Никола 
( '.oi.il.lOBuli. 

Замоницн: Јовав А.равђвлов1Љ, Божидар Главич- 
ки Младев Мп lomeunli, КарлоГајшек Ј1ов])о11етовар- 
Ј(фдав BauaMOBiili, Мплош Драговп!!. ЈвфтимЧв 

Поповвћ, Смосанко Стопшћ, С.има Марјавац, Живво 
Даии idiuili, Недељко Праљак, Јосип Автувовив, 
Mu.iiiiiKd MiMVTmiomili, иитомир Давидовић, Map«0 

Muimili, (i)paii.(i Mapurai, Д-р Живан .IVKUII. Сте* 
вав 'linpiili, Д ]i Стевав Крафт, Миливоје Пвр^) 
Војисдав Тодоровић, 4лекоа Обрадоввћ, Војко Кур' 
Tomili, TpKDKO llmiivouiili. Д-р Фи.ши Лаварев^ 
Д-р Лавпс.кш Хашиек, Д-р Отон Гавранчић, *''ГЈ'" 
пап Шифтар, Д-р Милав С.тпјм!., Душан ИвавчевиВј 
Фрав>о Шнајдар. 

ПреЛеедник Д-р   tCoerfl   ЕСумануди:   Иошто У 
иил cna   с.ам"   једма   иапдпдатска   листа,   главапв 
oe акламацпјо.м. Ири.ма ли Народва окушитива 
предложшт к-.шдпдатску лиоту ? (Прима). Огл*' 
тујем да ј(* предложгаа кавдидатока лиота једи0' 
глаоно вримЈћена« Дневви ред je иоцрпев. Са ваши* 
,4(>MyiiiT('ii.(>M ja liy ову оедввцу аакључити. 'va" 
двеввл ред ва варвдву седницу предлажом: Утвр 
linn.ni.c дневвога реда< Наредва содаица оа 'г"м 
дисвтш редом Sidie у оред\ 30 марта у l<i часовл- 
Дамашп.у  (•••дииду   вакључуЈвИ. 

Седввца je вакључева  у   12.40 часова. 


