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XL редовнн састапак |:{ априла lJ);i2 годиве 
Upe дневногреда: 1 - Читаље запис- 

""ка претходног састанка; 
2 — Молбе и жалбе из народа. 
3 - Разна акта. 
4 — Одговор Министра социјалне по- 

^Итике n иародног вдравља иа пнтан.е иа- 
родног посланика Раденка Сарачевића o 
ввисплаћивању инваЈтидске потпорв у Сре- 
ВУ качерском. 

Дневни ред;   1  — Избор Одбора вв 
проучаваиЈв   закопског предлога o cnopa- 
3Уму o паучним, школскпм и уметничким 
одвосима ивмеђу Краљевине Југоолавије и 
Рвцублике  Пољске. 

2 Претрео и усинја11>(' нввештајв 
^Дбора ва проучавав»в ваконоког преддога 
" сувбијању скупоће животнше намир^ица. 

Говорници: Мнлош Драговић, ФерДо 
"lera, Мипистар социјалне аолитикв и на- 
Родног 'здрЈим.а Ивап Пуцељ, Милутив 
^анојевић, Mn.iiiiiKo MII.IvTinioBiili, Ви- 
TOMIIJI Давидовић, Заотушшв Мпмистра тр- 
товине м индустрије, Мшгастар аољопри- 
врвде Јурај Деметровић, 

3 - Интерпалаццја Владшшра Ши- 
^вговића и другова на Миииоора увурразп- 
^вх двла o догађају у селу Петошевцима. I   -20 

Xlil Редовнб caciiiiiiiK 13 anpn.'.a 1ЈШ гоДЕне 
11|м> дневвог ргда: I         Читањв   ва- 

llll('iiiu;;i иретходног састанка. 
.     Доевни ред: 1         Првтрео ивввштаја 
^мунитетног одбора o ивдавању суду Д-р 
^Де Хасанбеговића      21-22 

Говорник: Д-р Владикшр Станишић. 

'•Hlll;; 

Xlill Рсдоиип састачак 14 амрн.ча ИШ ГОДИВв 
Upe дневног реда:   I       Читан>в вапи- 

првтходног   саотанка. 
2 Иавештај Главне   контроле   •• 

!T;|ii.i,;m,v вива са ревервом. 
3 Отсуства народних аосланика. 
/i Изис.штај Сспата u учињеним И8- 

^енама и допунама у ваконском предлогу 
0 Државној трошарини. 

5 Интерпелација Др. Николе Ни- 
uiha и другова на Претоедника Миниотар- 
^tor оавета o раду Центра (ног црвсбироа. 

6 — Молбе и жа^.бе пз народа. 
7 - CaonuiTeiba o коиституисању Од- 

Страна 

бора за ироучаваље законског предлога o 
споразуму o научпим, школским и уметиич- 
ким односимаивмеђу Краљевине Југославијо 
je и Републнке ПољСке. 

Диевнн род:   1 — Решавање o Правил- 
III'KV  o органивацијв службе у Народној 
окупштинп и скуплктинским службеницима 
(ааидућуседвнцу)      23—25 

XLI11 Редовнн еаставшс И априла 1932 годш-с 
Пре дневЕог 1>«'да: Ј. - - Читаи.о вапи- 

сника иретходног састаика. 
Днсшш рсд: 1 — Претрес и усвајањс 

и'вввштаја Фин&нсијског одбора o ивмена- 
ua и дрпунама учин.внт1 од Сената у пред- 
логу Закона o изменама и допунама у За- 
кону o државној трошарипи. 

Говорнив:   Известилец  Милан  Степа- 
IIOBllli. 

2 - Penianan i1 0 Правшпшку o орга- 
иизацијп службе у Народној скупштиип n 
скупштиноквм службеницчма. 

Говорник: Иввестилад Др. Стјепав Ба- 
чп1, '       27—30 

XLIV Редоввв саетанав (» јуна 1!)32 гбдиео 
Пре да^вног реда: I Читаае аапи- 

сввка мЈхип te седнлце; 
2 - Укаа o уважењу оставкс Мппп- 

страшума и руднпка Др. Станка Шибе- 
niih-a n Министраграђевива Николе Прв- 
ке u u аостављању ва Мппистра шума п 
рудника Виктора Погачника, народног пос- 
лавика n за Мпмпстра r]ial)<4fiiiia Др. 
Стјепана Оркуља, градоначелника града 
Загреба; 

3 - Извештаји Сената o усвојевим 
ваковима; 

I        Потврђенн ваконл; 
5 Ивтерпелације вароднвз посла- 

ниха Др. Фрање Грубера и Др. Иван^ Лов- 
чаревила; 

<> - Иввештајв Мивиотара када be 
одговорити na ивтерпелацвје; 

7 Заковоки првдловв Мивиотра п- 
востравих поолова, Мивистра саоораћаја и 
Мштгтра грађевина; 



VI 

Страпа 

8 Виве ca    рввервом  Гаавне  кон- 
троле; 

9 — Захтвви   Министра аравде ва ив- 
дава}1>о суду народнпх  аосланика; 

10 — Отсуства иародних посланика; 
11 Молбе и жалбе пз народа; 
12 — Разнаакта. 
Дионни рсд: Утврђивазддневногреда.       37 —46 

XLV Годовнн састаиак 7 јупа 19:12 године 
П|К' дневног реда: 1 Читаа>в вазга- 

сника прошлог састанка; 
2 — Интерпелација Др. Нпколе Hu- 

Kiiha и другова na Иротссдника Мипистар- 
ског савета o говору Јураја Деметровића, 
Мииистра иољопривреде, на иаионинској 
конф^хмциј"  .1.Р.С.Д. у Hnmv; 

Отеустванародниз послаптча; 
fi -    МолПе u жалбе иа народа; 
5       l\i,3iia ascra; 
G -     Имтаи.е иародпог иослапика Др. 

Ивана ЛончаревпЈ.а и другова; и  "дгодор 
Мвнистра фвнансија Др. 1аор]јввића o раз- 
резу течевпно ва  1931   годииу у Сренсвој 
Мвтроввцв; 
Дневни род: L—44аборОдбврааап#оучава- 

)i.e закоискпх оредаога o спораауиу o кли- 
рипгуса, РвПублИКОмАустрИЈОМ и 111иајда]>- 
ском Ковфедерацијом; 

2-   11;)Г>()|) Одборв аа прозгчаван>в аа- 
конскпх иредлога o трговинском уговору са 
РепуОлнком Аустријом и допуаоком спора 
зуму ув уговор ii трговина и аловидби оа 
Кр&л>ввином   Птп.шјом; 

3 — Мзбор  Одборн за iip(iy'i;Miiui,i> аа 
KOHOKBS врвппогао коввввдаЈама ва \\»-\v 
li,(>   раДВИПиП   иптан.а; 

4 — Ивбор Одбора n ироучаван>е аа- 
вонсхше ирвдлога: o конвввхдајв ва mmpa- 
»е »^ународног друштва ва пој фиврвд- 
mi кредвт, o конвенцијама a споравумима 
0 |1с>|;иму  ппда са   КравЛВИНОМ  ГумунпЈом 
и ii Kdiniri niijii ca Раиублвком Француском 
o ii|H'i|u ренцијалном аоступаау оа јутос io 
iiiMici.iiM imn'iii'HnM. ',7    52 

XLVI Годочиисастанак lO.jvia ШЦгодшч' 

11|м> ДВвВЖМ |»«'Да:  I        Ммтаи..'   папм- 
онвха прошпо!1 оаотанмв; 

2 ИЛиврпеладијв г.г. Ловре Кне- 
тевића и другова ва иивистра грађевшге, 
Др, Ниходе iluKiiii.i и друтова на Министра 
уиутјмпт.ич аоолева, Др. Вудислава Рргур 
\iilir immmilui   ма   МвНИСТра   yii\ трпит.и \ 
аоолом и одговор Г. Миниогра; 

CamuimMi.r   ОдборОКИЗ naiiniiTiija; 
'i Саошптаље иавештаја Вврифика 

циовог одбора o вервфихацији накнадниЈ 
иабора у среау Оточвц; 

Б ХСиајиим! нввештаја Вврифнка- 
jiiioimi- одбвра u ди UHKV ва иародног ооодаг 
мпка г. Стјепана Вркића на мвсио Ђуро Шв- 
UTOBiilia; 

гтрана 
(i      Отсуства вароднвз аославвка; 
7 — Модбе u жалбе; 
4        Разпа акта; 
Дневнн ред: 1 — Претрвс п усвајаи.с 

lumoiuTaja Одбора за проучава11>е закопсног 
предлога o конвенцијама и споразумима o 
режиму вода ивмвђу Краљеввне Југославвје 
n КрадБвввва Румуввје. 

Говориици:  Иретседнии Мпппстарског 
с&вета, Мвнвстар ивоотраввх послова Др. 
Војисоав Марввковић, ваваствлац одоора 
Др. ГлвгорцЈеТадвђ и ВравкоАврановвћ.     53-64 

XLVII Родовви еастапак 11 јува 1932 годино 
Цре дневвог реда: 1 — Чвтав>е вапво- 

снина прошлог састапка; 
2 — HiiTi'piKViauiijc. Mii.iaiia A. Г>0/К11- 

жвћа и другова na Мттгтра шума и руд- 
иика u раду Никоав Белацчвћа " усвајапп" 
арвввства; Ловра Кнвшав^а " даугова на 
.Миипстра rpalicnmia; Др. Иваиа Лончаревн^а 
и другова на Мппистра соцпјалпе полити- 
ме п иародпог вдравља; Др. Ивана Лончаре- 
Biil>a п д|1угоиа. na Мтиитра фппапспја: 

3 — [(ввештаји одбора. 
ДнеМВ ји-д: 1 - Претрес и усвајапс 

ивваштаја Одбора за проучшшм вакоиског 
продлога o сиоразуму  (i  к.пцтигу  и:)мс1(у 
Републике   ^усгрвјв и  Кршвев^вв  Јуш- 
r.iainije. 

Говорници: UiiiuM тилац Др. Драгутип 
Koondi,  Мтшста]) фвнавгаја Др. МЈвпорВд 
'l.'illJlill'Hllli. 

2 - 11]м'т|)ес и усвајаи.с изшмитаја 
ОдПора ;ia iip(iy4aiiaii.o закомског предлога 
0 сииразуму o клнрпнгу ninicliv КрадввВИВв 
Југославвје и Шнајцарско Конфепврацвјв. 

Говорпици:   Миииста])   i|iiiiiaii(iija  Др. ^, 
МилорадЗДрђевић          65 

\LV!!I IM',4OBMII cacTai.ai; В августа I0S8 ГОДННв 
llpr дшчшога рсда: 1 Читап.с авли- 

оника арвиодвог оастанха; 
2        ('.aiiimm'ii.i'N'Ka:ia ll>. В. KpBAB <> 

уважа&у оставка и Укава o поотављвњу но« 
вог Мивистарскбг савета; 

2 CaouiiiTi'u.c аредлога Захова Г. 
Мттстра војока и ворварвде o ввмђвама и 
допувама Захова o гравичвој трупи; арвд- 
лога Захоиа Мвнвстра социјалве волитвке 
ii народвог вдравља o ивиенаиа и довуаама 
Заасвва a лшарвма оввцвјмвот^иа ва бв« 
.ircTii уста и вуба и o вубввм тахаачарима; 
[фвдлога Закова Мввистра нпоотрашл m'- 
iMinia n рсгулпсап.у илаИања M робвот npo« 
иета као и no друпш обававама ивмсђу 
Краљеввве Југоолаввхе и Рвпублика ЧРе 
кословачке; преддога Завонао протвкол) 
o   гуриОТВЧКОМ   r:iiiri|iaiiajv   ИВИвђу    КраЈБв 
iniiic  Југославвја  и   Рапублихе  Чвжлоло 
вачхе; apemiora За^ова Мттгтра флвао 
.ni,,  o идоГфгп.у  рачуна државни«  при 
чода n расхода ва буџв*ску 1930 31 годиву и 
вредлога Закоиа o ковању среврног аовц^, 



Vil 

Закона o изменама a доауиана Закона o 
ДрЖавној трошариии п Закона o изменама 
11 ДОпунама Закона o иорезу на иослолми 
промет; 

4 — Иретседпик Народнс скупштит; 
11 Административни одбор подносе предлог 
резолуције o измени чл. 45 Правнлнпка o 
0pranii,4aj;iijii службв у Народној скупшти- 
11 и м скушптинским службеницима; 

5 — Саопштеље извештаја Администра 
Tl|iiiior одбора o прегледу скупштинснпх 
Рачуна; 

6 — UoBpahaj од стране Сената пред- 
лога Закона o сувбрјању скупоће животних 
H^Mii])iiiiya са изменама и допупама које je 
Учинио; 

7 — Извештаји Сената o iipii.\iaii>y без 
чз.мене и у целости предлога Закоиа o 
^онвепцијама и споразумима o режпму 
^Да између Краљевине Југославијо u 
^раљевипс Румуније; предлога Закопа o 
счора1зуму o клпрингу између Краљевине 
Ју^ославпје и Швајцарско Конфеде- 
Р^Цпје; предлога Закона o клврннх^ пз- 
^еђу Крал,евино Југосла.впјс и Републике 
АУстрије; 

7 — Оставке кшродних иосланика Ha 
послацц!,,;!, аоложај; 

9 — Мпппста]) иностраних послова до- 
''■'"ља no један потврђен пр1шо])ак скуп- 
^ини за архиву Закона o клирингу измсђу 
^Р^љевинв Југославије и Републике Ау- 
^ријв; Закона o клирингу ивмеђу ЈСраље- 
^e Југославије и Ц1вајцароке Контвдв- 
Р^ђијв; Закона o режиму вода ивмеђу Кра- 
^ejiiiiK« ЈугославиЈви Краљевине Румуније; 

10 — Впзс са реверЈвош Главве кон- 
»роле; 

11 14итерпеладије народциз noc ta 
"";;|- Ристе Ђокића и другова ва I". Мини- 
^Р^ шума  и рудшша; Др. Ии.ша Донча- 
Pi'BiiliH и другова  на  Миниотра  npooseiro; 

^Р- Милана Метикоша на Мшшстрв ipro- 
Ј"1"'1 и индустрије, Мимистра социјалне 
"'"'итике n народног здравл.а и Министра 

1 Pahaja; Косте Алвксића " Другова на 
Р^свдника Министарског савета^ Др. Ни- 

^1"' Никића ii другова на аратсвдника 
. "'ni'TapcKor савета; Др. Ивава Лонча- 
^niil.a ц другова на Миниотра пољшфи- 
^"■^' u Милана Божића и друга иа Мини 
Ра саобраћаја и Миниотра аравдв. 

Страпа 

12 Тражењ« 
■AABaibc суду народних 

Министра   аравде  ва 
[ослаиика; 

Др. 

13 

14 
Mu t6e и жапбе ire народа; 

(1дговор Мшгастра грађ^вина Г. 
Стјепана Сркуља  на  кратко питаље 

^Родног посланика Ферде Швгв. 
Двевнв ред; Утврђивањо днрвног рсдн. 

В^ ОВоРвици: Министар шума и рудн«ка 
(^■'''"l1 Погапник; Миниотар грађевина Др. 

Jn!)V Сркуљ п Фердо Шега  

XL1X редовша еагга) ак G августа 1Ј)32 

Ире  дгешог  рсда:   I Читање за- 
аисника претходног састанка. 

2 — Отсуства  народниз   иосмашша. 
3 Саопштење интерполација народ- 

ппх посланика Др. Николе Нввића и дру- 
гова иа Министра унутрашљих послова; 
Ловра Кнежевића и другова нг Иретсед- 
ипка Министарског савета и Др. Марка 
Кожуља и другова на Мштстра просвете. 

4 - Молбе и жалбе нз народа. 
5 —Разна акта. 
Дпевпи ред: 1 ^- Избор Одбора ва 

ироучаваи.е законског предлога. o yi!ul)i4i,v 
у жпвот одредаба Закона o коваљу Сјрвбраог 
иовца, Закона o 11'зменама и допупама За- 
кона o држа.впој трошарппп u Закона o 
изменама и допуна.ма Закона o иорезу на 
иословни промрт. 

2 — Избор Одбора за проуча.вап.е гцмм- 
лога Закона о-ивиенама п допуиама у За- 
кону o гра.ннчној T])ymi: 

3 г- Избор Одбора ва проучавање 
предлога Закона o пзмепама n допунама 
у Закоиу o лекарпма специјалпгтима за 
болестп уста п вуба a o зубиим технвча- 
рима: 

I Избо]) Одбора за ироучавање За- 
конског предлога o регулисању плаћаи.а 
ав робног промета са Чехословачком Ра- 
пуи. тком; 

5 — Избор Одбора ва ироучаваи.о За- 
конског предАога o протоколу o туриотич- 
ком cao6paliajy ca Чсхос јшшчким Реиу- 
o.iiihdM; 

ГоВОрВИЦШ Ирпсгднт; Др. КоСТВ Ку- 
мануди, .MIIIIIH

M
I:I|I фипанспја Др. Милорад 

Ђорђев^,  Др.   Пуднслав Гргур  Лвђвдн- 
muiiili.  MmmiTa|>  ВОЈОИб  И  ШфварИЦв,  A]i- 
Miijciiii liciicpa i Драгомоф Ж. (/rojaiiounli. 

Страна 
водквв 

31- 40 

i-30 

L Редовив састаилв U ввгуста  1!>32 водкве 
lipe дневиог реда: I Читање вави- 

сника оретходвог састанка; 
2—Иввештај одбора оЗаноискомпрод- 

логу o ивиенама и допупама у Закону o 
граничној трупп; 

lliiTo])iH,.;iauiija Л.тјзија Иавлич« 
na Miniiicrpa просвете o родундијм ирофе- 
сора и укидаи.у гшш&вија у баноиииама 
Дравокој, Савској и Приморскеј; Ивтерпе- 
лација др. Ивана Лончаревића и другова 
na Мтиктра шума a руднвка 0 упппт ч.у 
босанСКИХ    шума.   ОД    гуссппца    n    0    рдДЈ 
стручњака који су руководилв радовииа 
на уништвњу [усеница; др. Ивана Лонча 
ревића n другова na. Претседника Мини- 
старског савета <> подношењу хитног за- 
коноког предлога o отазљању ваб онагв 
§29 3акона онавиву n аоделв Краљевинв 
na управна аодруч]а и o слободном псти- 
цан>у вародних застава; иптсЈшсмација 
A.mjiiiija Иаитча in01iiniicT|ia фппапспја o 
iinirn i;il,nnт.у ii(4K)i!Ja и пјитадлежностп n 
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Страна 

других оиавеза од стране Министра вој- 
ске u морнарице и Министра оаобраћаја; 
Интврпелација др. Николе НикиКа и дру- 
гова на Мпипстра правде o забраии ,,Ју- 
тарљег  листа"; 

4 — Отсуства народних послаиика; 
5 — Мзвештаји o иоднстим 8?Д0нским 

оредаозима; 
6 — Молбе и жалбв; 
7 — Разна акта; 
8 — Реч др. HiiKiiliii. o иовреди По- 

словника, и одговор Претседника; 
Дновпи ред: 1 Претрес вввештаја 

Одбора за проучавање Законског иредлог;' 0 
увође&у у жпвот иредлога Закона o ко- 
в.ш.у сребриог новца, Закона o изменама 
допунама Закона o порезу na послонип 
промет и Закона o изменама и допунама у 
Закону o државној трошарвнн. 

AKT Одбора којпм rpiivKii ародужење 
рока за Законски преддог окова&у сре- 
брног новца. 

Говорпинп: Министар финансија др. 
Милорад Ђорђевић; 

2 Првтрес иввештаја Одбдра ва про- 
учавање Законског иредлога o ввменама o 
допунама у Закону o граничној труип. 

Говорници: Известилац Драгутип Пер- 
ко, Мпнистар војске и мориарпце армпјски 
генерал Драг. Ж. Стојановм!.. 

Глаоа&е и усвајање овог ваковског 
прсдлога       41-68 

LI Редовнн саетавав !) августа \i):V2 године 
lipe днеџнот ред»: I Читаае вапи- 

свике  мрстходмог саставка; 
2 Саоаштеше иввештћјв Фиваноиј- 

оког одбора fa пгрвдлогу Закона o ковању 
сребрвог новца a првдлога Занона o ивме- 
вама и допунамв Закова o пореву нв rto- 
с IOBHB   промет оа  одвојеним  вшшљеаем^ 

3 Саошдтење иввештаја Верифика- 
ционог одбора q доласку ва нарбдвог no 
o (авика Николе Петрака на меото Др. 
Ставка Шибевика и o долаоку ва народног 
посланика Ивана Лончара на иеото Јанка 
Барлеа; 

'i       Стоуотва   народних   посланика; 
5 Саошвтење интерпеладије ^тје- 

пвиа Ваљавеца и другова, народиих ооола- 
вика,на Мшшотра шумв в рудрика; Ивана 
Дончаревића и другова, нар. пооланика, 
ILI Миниотра трговине и нвдусгрије; интвр 
аеладија ^лојвија Павлича, народног no- 
01авика,иа Првтседника Миниотароког оа- 
ввта, ца Мвииотра просвете и но Министра 

Страва 

унутралш>их пос гова, a ин^врпеладија Bn- 
томира Давидови^а na Претседника Ми- 
пистарског савета; 

6 -    Мо. ;Г)о  и жалбе из варода; 
7 — Одговор  Првтседшта  Народве 

скупштнне na iiirraii.e Др. Николо Никића, 
вародвог поолавина; 

8 - - Ус.мепо иптан.е Др. Ив.чна Лон- 
чаревића, вародног аосланика на Прстсед- 
аика  Иародне скуиштпне; 

Дпрвни ред: 1 - Претрес иввештаја 
Одбора оПредлогу вакова o ковању гребр- 
иог повца, 

2 — Претрсс иввештаја Финансијског 
одбора o предлогу Закона o пзменама n до- 
пунама Закона o пореву па пословип про- 
мет 

Говориши;: Претседвив Др. Коста Ку 
мавуди, Др. Стане Р?по, Др. Нпкола llu- 
кић, Др. Ивап Лончаревп!. (два пута), 
Министар финансвја Др. Милорад Ђор- 
Ijcimii, иввестилац Ото Гавриловта, иввв 
стила« Милав Добровић, (два пута) Др. 
Aure  Кувтари^, Фордо lliora  68-96 

LI I IVjioBfui еастатов 10 августа 1932 године 
1Гре даввдог реда: I       Чигва.е вапи- 

сника   претходиог   састапка. 
2 -- CaonuiTeibe внтерпелајшја Ми- 

лаиа 15. Поповића, народног аосланика,н8 
Мттстра социјалне политике и народног 
вдравља, на Министра уаутраига»их аооловв 
п na Миниотра пољодривредв; ^лојвија Ha 
Пав шч« u ;i,|iyi4>ua, народциз! пос 1ан]1ка,на 
Претоедввка Мивистарског савета; Др. 
фрање Грубвра и другова, вародви^ посла- 
вика, на Министра трговиве и индустрије 
n Милутина Јевтића и друговв, народних 
пооланика. на Претоедиика Мтхистарског 
оавега. 

,'! Одговори Претседника Нвродае 
скупштине иа питање вародног аооланика 
др. Ивана Лончарев»Љв и на питање im 
родног посланииа Мите Димптријевића 

Дв«вив ред; Претрес иввештаја Финан- 
овјскогодбора n пред (огуЗвкона o ивменама 
п допунама у Закону o државној трошарини. 

Говоргици: Првтоедпик Народне скуп- 
штине др Коста Кумануди, А.лојзиј Пав- 
лич (два пута). Др. Стане Рапе, Др. Ивав 
Лончарввић, Mnr.i Димитријевић, иввеоти 
иац већине Др. ДјЈагутин Костић (три 
пута), иввеотилав ман ине Илија Михаидо 
mili. Ловро Пвтовар, Aimiii Церер, оекро- ,|;; ti i ^ i   i ' 

тар Алте Ковач, Др> ' ITOH Гавранчм 97 


