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Х1ЛЈ РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

ДРЖАН 14 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО 
ПОТПРЕТСЕДИИК 

Д-р КОСТА ПОПОВИЋ 
СЕКРЕТАР 

АНТЕ КОВАЧ 

^рисутпи свн Г. Г. MiiimcTpii сом Прстсодпнка Министацскот сансти и Мипистра Иностраних иослона 
ItlimncTpa војове н морнарице n ЈИлнистра трговиие п индусфрије. 

Почетак у 9 часова 

C A Д V VK A I: 
llpt' двовног реда:   I.      Читаљв ввпвсвииа  претход- 

""' састанка. 
.,       -■    ■ Иввештај   Главне  ковтролв o отављању виаа i"i 
PeaepDOM, 

•i.      < (тсуства народрнх аосдавиш. 
V      Иаввшта] Сшата o ^чвњенвн ививнама н допу- 

''м■^ ) вакоиском предлогу o државној трошариан. 
.,  ,,  5.       Интерпелација  Л|>.  Николв  Никића  a  другова 
»«Прв- 
ПИ!.,... 
.-'' Претсоднина Министарстогсаввта o раду Центра г [1рв( 

(i. 

7. 
Молбв n жадбв ив варода. 
Са rni.r ii |,(111стмт\мс:т,\ Одбора ва ороуча- 

n'1"1' ааконског предлога o споравуму o а&учат, школскнм 
Југославија ii 

п    -  оикоиског предлога o споравумЈ u 
|, ^ч-пжчким  односима  ивмеђу   Краљв 

,пУбдике Пољске. 
j'      Двевнв ред: 1. — Решавање o Праввдвику o оргаин- 
^'u"i" I'.IMKH,. v Народној скупштини и скупштинским служ- 
.   ""HUM,-!   (:,,.,   „дућу  СвДНИЦу). 

Y    Потпретседник Др.   Коста   lloimimli:  Отварам 
,, ''l   рвд. састанак  Народив окушптинв.   Ивволите 
^™ ааписник претходног састанка. 

Секргтар  \u'iv Коввч   прочита   ваписнин   XL1 
"^танка. 
'     Ногппретседник Др.   Коота   lloiioiuili:   Има  ла 

какве примвтбе на ваписник? (Исма). Пошто аеио 
]l"vai;iii' приметбе на ваписник, вапионик je орииљек. 

' олите чути саопштења. 
' ''■!" um/i AIITC I««»iiji4 Mirui: ГдаВНв КОВТрОЛВ HB" 

вештава Народну гкуппгпту. да .ј<^ ставила виву 
оа ревервом ва крадит Г. Миниотра финадсија "<> 
рвшењу Министароког pasera l>|)- 38217/.II од 2i) 
иарта 1932 i'<>,u у оуаш од динара 340.866.— за 
испдату .чичиих n иатеријалних ивдатака Дирекцијв 

( видарства. 
Потпретсвдник Др. Коста Иоповвћ: Упућуј< 

се Фтпшсијгко.м одббру. Ивволите чути отоуства 
IM-, народнш аосланика. 

Секретар Анте ЕСовач чпт.ч: Др. Миленко 
Марковић, народвв аооланик, иодв ва три дана 
отсусЛва ради хитних приватшрЕ поодова. 

Попшретсед.ник Др. Костп Шшовнћ: Одобрава 
.m Скушитша ово ртсуство? (Одобрава). Објављујем 
да je одобрено. Ииволнте чутн аввештај. 

Секретар \\nv ЕЕовач саошптава: Сеиат Kpa.i.c 
шшс Југославије изиештава Иародну скупштпиу. 
да .ј<' у предлогу Закона o ивменама " допунама у 
•'{iiKiinv d државној трошаринв учићио иввеоне авмене 
ii допуна и доотавља двфинитиван текст овога вакон- 
ског аредлога онако, itaKO je у Сенату уовојен. 

Погп&ретседник jl,p. Коста  Одповић: Овај ив- 
iKUHTiij   viivmiic  ое  ФиваНСИЈОКОМ  Одбору.   ll:ini)JiiiT( 
'ivm внтерпвдадију. 

('си/кта/) AiiTc Ковач арочита: г.г. Др. Никола 
llniiiili n друговв, народнв аосланици, упућују mi 
терпелацију ва Г. Претоедника Мшшотарског oaBlsia 
o раду Централвог аресбироа. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА ДР. НИКОЛК ППКПТ.А 11 
ДРУГОВА, НАРОДНПХ ПОСЛАНИКА, Il.\ ПРЕТ- 
СЕДНИКА МИНИСТАРСКОГ GABETA, O   РАДУ 

ЦЕНТРАЛНОГ 11PЕ(,I".11РОА. 

Господине   Претоедииче, 
У ОВОТОДИиш.ој пуџетској дебатп u већ ијшјг M в 

вапаавлв емо, да наша јавна штаипа ne доноси ro 
воре, предлого, im интерпепације оншс народних ио- 
сданика, који оиа1рају£и ceGe слободннм грађанииа 
ii олободнии пароднпм овабраншрша, виде овој оозив 
баш у будној и стадној контролв Краљсвске владе 
п њевиног рада. Интвресујући се ва ову пемплу по- 
јаву пашег јавног живота установили оио-, да ва и.у 
не носн нпкакву одговорност наша јавна штампа. 
него Централнп пресбпро u државпи тужвоци, који 
јавној штампи нарочито оној у Загреиу ичПацују m 
СЛОга све, што се ОДНООИ иа 1);>л n na jtiijeM оваквих 
народћвх аооданика. 

Притуживалв оно се Г,  Претоеднику  Цародне 
( LViiiimiiii'u Г. МиНИСТру   упутраши.пх   ПОСЛОВа,   a.in 
су они ва овакав аоступак бацалв Ефиввцу једав na 
другога. 

С^атрајући, да je ва овакав наопакв рад аапоков 
главни Ефивац ненормадни nam аолвтичкв жпвот и 
и.егове неслободарске методе, обвеселили сио M 
кад je u оставком Владе г. Метра /KiiBKOBiilia n де- 
КпараХЕИЈОН ваше Владе naiviaineno, да je вахључш 
једап аернод, и да почиц.е ново форвшран>в пашег 
унутраш&ег аолвтичког живота, м чији неошсоднв 
цроцес n нормализацнју, Краљевска влада he апга- 
ЖОВаТИ це.кжуппу ОВОЈЈ  im.штику. 

Очехујући увадуд и^јутии тв ном иетоде јвдног 
иормалног n у формв рвжнма, дочекадв ctao и оод 
Вашом Вдадои, да Центрадни преобиро и државнв 
тужилац у Загрвбу и даа>е бвв икаквог обвира na 
декдарацију ваше Владе олијене и ив слога ивбб 
uvjv м.и; u (»m", min св у Веограду папуппб., кахав Je 
ОДучај  Ca   наШОМ   ИНТврпеладпјом  o саПлажп.тш.м   u 
веиогућем вваничном раду Милана Хувјака, старв 
umne ореоног начелства у Загрвбу. 

Апстрахујући чиаевицу, да овакав aoctynaK 
вашег Цевтралног првсбироа и ваппа државних 
тужндаца, одабо на^јешћује и долавак једаог сдо 
боднијет и уотаннијвг рвноша нолгавмо, да он је- 
динотвену Југославију дијвпи на одободно Ваоград 
oko м неодободно вагрвбачко ооЈгоучје, орави у 
II.'M.I.U pa:!.iiii;y у iрађанским одободаиа реверви- 
iiivl.ii  пх оамо  као   повлаотицв онима,  којимв   ов 
.\nlie. 

Ha оонову таквог отаља отвари чам вам je, 
Гооподине Првтсвдвиче, вамолити nar. да у мшслу 
S 72 оиуцштинеког Поодовниха у Народној окуп- 
iiiTiinii. ивволвтв одговорити: 

Да .m иам je иовнатО) да у овој ввмљи вахва 
.i.>iviiii наопамои раду Цвнтралвог лрвсбироа и 
државниз rv.Kn.iaua, m- востојв јвднака орава e* 
ose грађаве и јавно миш&е&е, " да -ii1 вам je 
довнато, да ое da тај вачнв у вагрвбачкој штампм 
адијенв говори, аредловв и ■итерпедације народввз! 
аооданика, које ce чан и у  беохрадокој допуштају . 

AKO пам je ове ово аовнато, кано ое овај нвпра- 
ввдвл, равдичвтв и оротивувахонити аоотутим Д]>- 
жаипич органа у Затребу и Веограду, можв оправ- 
.urni, n канвте лв што аодуеети, да <с пароду, пији 

вема прилике доћп na скушптинске галерије, такођер 
даде могућвост, да орати рад својих народннх оо- 
сланика ? 

Београд, 14 априла 1932 год. 

Др. Нивола IliiKiiii. с. ]>. 
Ловро luio/Keuiih. с. р. 
Др. II nan Лончареввћ, с. р. 

Потпрешседник Др. Коета Поповић: Ona he "' 
интерпелација доотавитв Господину Претседнику Влв" 
до. Изволите чутп иолбе и жалбе. 

Секретар Авте Ковач прочпта: Данпца Јовано- 
Biili na Земуна жалв ce na решеже Средиишог уреДВ 
за оспгураљс раденпка у Загребу вбог отпуштав>а 
na службе; Даве MapKOBBis n другови, пенв. na Са- 
рајева, моле за ивједначеае веввија; Стеван Ј. Сто* 
.inli na Деров>е иолв да иу ce додели добровољачкв 
icM.i.a; Тала Поповић нз Београда, моли сталну N"' 
сечву аомоћ; Мирко Ф. Јабдавв na Цетиња моли ва 
nriiiiiijv 11,111 сталву месечву аомоћ; Грађани села 
Рудина OimiTiinc чајетвноке .моле да буду ослобо- 
lienn од n.ialian.a утрвнске порезе n прирева n.l ll"' 
НОВВОГ плагцрап.а асмллппта: Мијо Дилбер ча БвО" 
града иолв да му ce вовово додели укинута 1гавалиД' 
ека питпора; Марко Шкуље)зић, чиновнин Дир. шу1*8 

у Винковцима молв ва воправку п.еговог садапШ'01 

раага и впшу воложајву групу; Драга JOKOBIIII W 
крагујевца молв да joj ce вовово доделп укивута 
инвалвдска вотпора; Петар Ш. Сев>ак моли аа деЈ' 
ство да буде врадев у олужбу Држ. желевнвД4; 
Анка Ј5. MajiTiinoniili, удопа na Цетпп.а. моли ДВ Ј0' 
ce вакнадв оретрпљена влета ва ваплењену joj ,,v0' 
импу од страве влаотв; Стојав Рељкћ на Мечевчава 
иолв ва хптпу аовчаву вомоп; АуерАурел, пенвиовч 
na Београда, иолв да му ce вривва враво аа '"'"^ 
ивтевдантоког вотпуковвика и m.; Грађанн општив 
Новв Kpaube и Раковвце срев Сдуњ моле да "У'1^ 
ослобођевв од влаћав>а опопгввског порева u ваме*1 

ва време од l"'i.'i годвве до 1932; Марко Сивђелив в 
Дарооаве мода да му ce воврати невконито одУ8в^ 
аемл.пште; (l)|ian.o Огупа]) na Видења ii|>ii KpUBto1 

Mn.iii  да   му ce гмап.п   кавна  no судској   крИВИД11' 
\i;i|iaiiije   и   ВвЉКО   C.    ПвТВНЧеввћ    na   T (ЛЧВВ 
ж&ле 'с na веваконитоств вретседвика општинв з 
Тополчадима; инж. Душав Јавковић na Суботв« 
мп.ш врввва&е годанв службв. 

По&претевдник Др. Roora Поооввћ: Све ор. 
татане молбе и жалбе упутиће ce Одбору ва м"'' 
n жалбе. Ивволите чутн вонституисање одбора- 

se 
BB' 

('(■h-jirmiip   Апте   КоВаЧ   caonimaHa:   ОдборУ 
вроучавВње ваконскрг предлога <> споравуму " '. 
учппм школсвнм n уметвичквм одвосима li;0", (.'r 

K'lia.i.cniiiic Југоолавије и Републике Пољске je ''' 
 ,,,   r,.'.,, m   u ',,,,,,■.,   II,,,,,.m'  t'Kjn 
l 1 .  .  I K     '      I    lil    II ■      '"ll-^VlllllV lll>1      I   '     T    r  ^i i   i i   i i < i 11Ч|">>--- 

iiiTiiiM' да ce конституисао овако: Протседник °a<if0, 
Грђић, вароднв воолавмк, потпретсвдник Милаи Д 
бровољац, вароднв восланиА и секретар нввеств' 
Мпхаи.ш Жввавчевић, аароднв воолаввк. 

По&претсеђник Др. Коста Половић: '"'"'.i,,' 
вародш восланвци, овај час сам од <l>iiiiaii|l|i' ^, 
одбора врнмво вввештај o ивмевама м допуиама 
je ивврпшо Севат Краљевине Југославијс у првД- j 
Закона o ввиенаиа n допунамв у Закову o '^^''.'.'.'.mv 
трошаривн.   Првдлажвм да  ову  дапатп.у o 

еднИВД 
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закључимо и да идућу седницу закажемо у 12 ча- у Народној скупштини и скупштинским слушбени- 
сова са дневиим редом: 1) Претрес извештаја Финан- цима (§ 127 Закона o пословном реду у  Народној 
ског одбора o изменама п допунама које je Сенат скупштини). 
Краљевине Југославије учинио у предлогу Закона Закључујем  ову седницу a идућу заказујем у 
0 пзменама и допунама Закона o државној трошарнни; 12 часова. 
и 2) Решавање o Правилинку o организацији службс Седница je закључена у 10,45 часова. 




