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I. СЕДИИДА

ЗАК0Н0ДАБНОГ Оу^БОРА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

КРАЉЕВИНЕ
СРБА, ХРВАТА II СЛбВЕНАЦА
држана ;?. јула 1921. године у Беогр^ду.
чић.

Председавап Председник др. Момчило НинСекрет;ар Милан П. Бошковић.

(Иочетак рада у м часова.)
Председник др. Момчило Нинчић: Господо,
отварам лаиаит.у седницу. Mu немамо иикаква
посла саДа, само Да коистатујем, да смо ми од
Уставног Одбора претворили će у Законодавни
Одбор ii да се договоримо, кад мислимо да закажемо прг.у седницЈ' Законодавног Одбо^аЈ иа којој
licMo ртпочети рад. Према одрздбама Устава,
Влада треба у року од месец дана да нам поднесе
еве уредбе. [Грема томе, то би био првн riocao, који
би nam одбор имао да ради. Господо, сасвим би
приррдно nn.io с обзиром да смо за овр некрлико
месеци радили веома напорно у Уставном Одбору,

да ое мало одморимо urro и засЈгужујшо; али се,
господр, морамо опету нгт краћем року састати да
ртпочнемо рад. Ja предлажем. да арву идућу седницу аакагкемо за i. август; (Прима се.)
II|H,NUI томе идућу ;седницу заказујем за 1.
август.
Молим г. секретара, да прочита један акт,
Секретар Милан Бошковић чита оставку г.
др. Момчпла Нинчића на полржај Председника
која гласи: »Част ми je известити ОдОор. Да водаосим оставку на положај Председника«.
Председник др. Момчило Нинчић: Господо,
o избору новога Председника решаваће се на идуКРј сеДници, кад се будемо састали.
Данашњу седниду закључујем, a идућу заказујем за i. август 1921. год.
(Седкица je закључена v Ичасоваia n 10 миихта.)

П. СЕДНИЦА

:иК()1Г0ДАВН()Г ОДСОРА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

КРАЉЕВИНЕ
СРБА, КРВАТА II СЛОВЕНАЦА
држана 26. јула 192.1. године у Берграду.
Председавар Председник др. Момчило Нин-

чи

^-

Ирисутии Министри; ^1инистар Цредседншс,
Министар Правде, Министар ПросветегИ Заступиик Министра Унутрашњих дела и Министар Финанција,
Присутнн 'i.ianoiiii одбора: i. Jb.voa ЈоваСноHiih. 2. др. Boja Маринковић, 3. др. Мирослав СпалајкРвић, 4 Љу.г-i М. Дачидовић, 5. Јован РаДокић, -i др. В^адшшр Андрић, 7. Милорад Вујитаћ, 8. Радомир:Т.Филипрвић, 9. Миха.мп ЗЉвкоi'.nti. K), llaii.ic 1п Aiil)c,iiili. 11. .lop.aii looiioiuih. 12
Етбин Кристан. 13; Симо МиЈвуш, 14. Јовал М.
Јовановић, ir,. Живота Милојковић te Лазар Стевановић^ i?. Mu/ioni т. Требивац, 18. Митар Трифуновић, m. Коста Новаковић, 20. Маиојло Сокић,

21. Ибрахим Маглајлић, 22. др. Светислав Поло
вић, 23. Хамзалија Ајанрвић и 24; Љубомир Травдафиловић.
М! . ■■ • • i^ .
(исктак \ is часова.;
Председник др. Момчило Нинчић: -Молим
Вас, господо, изволите заузети своја мсста. Отварам П, редовну седницу Законодавног Одбора.
Господо, као mro знате.као прва тачка дневuora , .
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председиика, аошто сам ja поДнео оставку. Истр
гако
.треба да се изврши иизбор новога нотпредc HIIK
^
a, пошто je r. Jypaj ДеметрРвић постављен
:;;|
намесника у Хрвал-окој:
11ма реч r. Вуји^ић.
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