Страна

Страиа
XXXV РЕДОВИИ СЛСТЛИЛК S ЈУНЛ
1934 ГОДИНЕ
lipo дирпног ^еда: 1 — Чптал.с и
усвајање записнииа XXXIV родовиог са-

станка;

2 — Саоиштси.с Укава ll>. В. Крал,а o уважси.у оставке Краљевске владо
г. Николе Т. Узуиовића п o обрааовашу
пове Краљевске владе под прстседпиштвом
г. Ипколе Т. Увуновића;
3 — Саопштои.е Указа II>. В. Краља
o постављмву за ваступника Министра
нностраиих послова, Мшшстра пољопрпвреде;
4 — Саопштои.о иввештаЈа o потврIjcmiM закопчма: o Финанспјском закону
ув буџст државннх расхода н прнхода за
1934/35 годпиу; o сузбијаи.у полнпх болести;
5 — Саопштси.с иввештаја Ссната o
усвајаЈ^у закоиских предлога: o гпоразуму шмеђу Краљевппс Југославпје и Краљевиие Италије o приступањЈ преговорима за ревпзију уговора o трговипи п
пловндби; o протоколу уз трговпиоки споразум измођу Краљевинс Југославнјс и
и Републике Немачке; o екоплоатацији
пруга рсдовног ваздухопловиог cao6paJiaja
између Краљевине Југославије и Рспублпке Грчкс; o мвђународнбј коивеицпји
o телскомуиииацијама; o буџсту државпнх расхода и прихола са продлогом Фпнансијског закоиа за годппу 1934/35;
6 — Саопипчш.о о подношењу ваКОНСКИХ прсдлога: од страио Мииистра социјалне политике и народног вдравља и
Министра иностраних послова o иројекту
међународне копвспцијс o заштпти од пссрстних случајева радника при утовару и
нстовару; од страие Министра ииостранпх
послова o уговору o цријатсљству, o iieиападаЈБу, o судском расправљаи.у, o арбитражи и o концилијациЈИ ивмвђу Краљевппе Југославијс п Републикс Турско;
од страис Мппистра правдо, cao6pahaja,
војске и мориарице и иностраних послова
o међународиој копвоицпји за уиифпнацију павссних цравила o узимаЈву у попнс
ваздухоплова у оврху обсзбеђсп.а; од
страис Министра иравдс, саобрвЉаја, војскс п морштице и иностраних послова o
међународнОј коивоицпјп за унификацију

иввесншс правпла која сс односе на и1тсту
причии.сиу од страис ваздухоплова трећим лицима иа иоврпшиу; од страпо
Мшшстра трговиис и пндустрије и ииостраншс послова o трговиисном уговору
између Краљсвнпс Југославијс и Роиублике Исмачне; од страпо Мшшстра унутрапш.их послова: o градсшш општииама;
o ивиени Закопа o бирачннм сппсковима;
и обравова&у новог Срева суботичког;
7 — CaouuiTOii.o извоштаја o коистиTyiicaii>y одбора: o судском Baiiiiai)im4iioM
поступку; o разрсшси.у фидопкомиса;
8 — Саонштол.о o подиошеи.у одборci{iix иввештаја: o продлогу закона o међународној ноивспциј" 0 yiim{imi,iipaiioM меиичпом закоиу; o копвсицијн o дсфшшцији напада; o споразуму кој« се односн
na тромеђу између Краљсвине Југославпјо u Краљевпнс Румунијо; o cnopaзуму o рсгулпсаи.у узајамиих рекламација између Краљсвипе Југославијо n
Рспубликс Турске; o лшђуиародиој конвоицијп o ociiiiBaii.y мођународпогурсда за
хомију у Иаризу са правилииком мођународног урода за хемију; o pa;!peuie}i.y фпдсикомпса; o судгком ванпаринчиом поступку;
9 — СаоиштеиЈС o подпошец.у инторпелација пароднпх послапика: Апдре Стаmiha na Иротседиика Митктарског савста и Мпиистра саобраћаја o занључои.у
уговора ва грађење жел>евн11чких пруга
и усвајаи.о хитиости; Алојзпја Иавлнча
на Претсодиика Министарског савета o
двократном раднрм вршену у држашшм
надлештвима и одбпјаи.е хцтности; др.
Ииколс KcuicJbCBiiha па Министра уиутраши.их послова o регулисап.у имовииских и другпх односа шшоиршајсдил.о.пих СбОСКИХ oiiiiiTiina у граду Бсограду;
Милоша II. Драговића на Мипштра просвете o случају Душаиа Ллекспћа, учитеља у Рековцу; др. Милана McTiiitoma
na Мииистра просвото o доиотеи.у правилиика за примеиу Закона o иародпим
школама; др. Милаиа Мстпкоша na Miiнистра саобраћаја o ратификовац.у поштаискс коивсицпјс измођу Краљсвинс Југославије и Републико Аустријс, која сс
одмосп na Иоитшску ттсдиоиицу; др.
Милана Мотикоша na Минио^ра уиутрашн»их послова o иеисплаћиваљу помоћи
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општинској упрапп Пољаио; лр. Милана
Мотпкоша на Мшшстра трговипс п иидустрпје o упшптеп.у обућарских обртпнка
радом фирме «Бата»; др. Милана Мстпкоша па Министра уиутрапт.их послова
o попрашшпостнма код попопнпх општипоких ивбора у oimiTinm Трата; Милоша
II. Драговићд на Министра трговине и ппдустрије o увроцима трагичне смрти Станке Даклић учит. рада; Милоша II. Драговића на Министра саобраћаја, o раду шефа жељезничкв станице у Вировитици; др.
Милана Мвтикоша, на Министра фчиапсија o наплатп високих кавни за сађен>е
дупаиа у срезовима: Глина, Вргип Мост,
Петрш&а и Коотајнипа; др. Милана Мстикоша на Министра пољоиривреде o саиацији прилпка Сродпшњог савева хрватских сељачкпх задруга у Загребу; др. Милаиа MoTiiKoma, na Мттистра џравде o иаЈшади наплате судских такса код месних
судова; др. Мплаиа Метикота na Mirimстра шума и рудшша o пршшкама у Ииовним ошптинама у Глини и Потршт.и; др.
Марка Кожула na Мшшстра трговине и
индустријв o раду фраицугког друштва
«Далмасивн> у Шибенику; Ристе Ђокића
}ia Министра шума n рудника o катгастрофп у државпом рудокопу Какак п усвајап.с хптпости; Мите ДпмптрпјолпПја на
Министра трговппо и индустрије o откупу
н пзвозу оппјума; Светислава Хођсре na
Мшшстра уиутрашл.их послова o пападу
на претседника Оиштппс барске и усвајаir.e првсиства; др. Ииаиа Лончаревића на
Министра упутраши.пх поолова o противзакопптом поступку пачелппка Среза беловарског и усВајање хптпостп; др. Мплапа MoTiiKoma na Мшшстра трговинс п
индустрије o заштпти прсзадужоиих обртника п оитних трговаца; др. Милапа
Метикоша na Мттетра војскеи морнарице
o погибији нашпх грађаиа од страис noграничне страже; др. Милава Мотпкоша
на Министра финаноија o неправдв почиii.ciioj УредбоМ o смањеп.у додатака na
скупо^у удатпм жевама бродараца поморске n рсчпо иловпдбе;
10 — Саопштсњо o одговорпма Mnппстара иа послаппчкс питорпслације;
11 — Саопштољо захтсва Мпнпстра
правде o пздаваи.у суду пародипх посланика;
12 — Отоуства народних посддвика;
13 — Молбс и жалбе;
14 — Разпа акта;
15 — Избор одбора ва проучавап.е
закопскпх предлога: o градсрим општииама; o нзмепи Закона o бирачкпм списковима и o образовац.у повог Среза суботпчког.
Гопорппци: Аидра Станић, Претседник
Министарског гавста Никола Т. Увуновић, Алојвије Павлнч, Министар пољо
привреде др. Драгутан Којић, Риста Ђоmili, Министар шума и рудника др. Милаи Улмапски, Мита Димитријевин (два
пута), Мшшстар трговипс и индустрије

Страна
Јурај Деметровић, Свстпслав Хођора,
Мннистар упутрашн.пх послова Живојии
Лазпћ (два пута), др. Иван Лончаровић.
Дневнв рсд: Утврђпвап.е дисвпог реда
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ПРИЛОЗИ HA КРЛЈУ XXXV СЛСТЛПКА
1 — Укази П). В. Краља: o овлашћеii,y Министара да могу подиети Пародпом
претставништву на решавање предлогв
закона: o пројокту међународне конвенцијо o заштптп од Hecpcliiiiix случајева
радника при утовару и пстовару лађа; o
yroBOj>y o иријатељству, o пспападан.у, o
судском расправљању, o арбитралш и o концилијацији, закл.учеиом п потппсапом у
Београду 27 иовембра 1933 године, пзмсђу
Краљевппо Југославије и Републике Турскс; o међународној конвенцији за yimфикацију извсснпх правила o увимању у
iioimc ваздухоплова у сврху обезбођсн.а,
закл.учепој и потписаној у Риму 29 маја
1933 године; o мођуиародпој конвенцији
за уппфикацију иввесних правила која сс
одвосе na штсту причшвену од страпо вавдухоплова трећим лицима na површини,
вакључевој и потписаној у Рпму 1933 године; o трговшкчЈом уговору са приловима A u Б (тарифске листе); прилогом
Ц (споравум o ветерипарпо-полпцпјском
поступку ирп увову ппровозу живртиња,
жппотин.ских делова n животип.гкпх пропавода) n закл>уч11ом протоколу, вакључсппм и поишсаним у Бсограду, 1 маја
1934 годиио, измођу Краљевиве ЈугослаBiijc u Рспублико Иемачке, — са спровод1G—19
ћимписмима
2 — Образложсњс иројскта закопа
o градскпм општивама, Указ Њ. В. Краља, којим сс овлаш^ујс Мшшстар упутраши.их послова да може подиети liaродном претставтиитву иа pciuoii.c прсдлог закопа o градсшш ошитинама, са
спроводиим писмом, иројекат закона o
20—39
градским оппггинама
3 — Указ Њ. В. Крал^а o овлашћсн.у
Министра упутрашњих послова да може
подпети Пародпом претставпиштву na рсUIOJI>C предлог закопа o измепи Закоиа o
бирачким сппгковима, са спроводппм iinсмом, предлог закопа o паменп Закоиа o
39бирачким списковима
/j _ Укав Н>' Р. Крал.а o овлацЉењу
Министра упутраши.пх послова да може
подисти Пародпом претставшшггву na рерсшс 11Ј)Сдлог закоиа o образовану новог
Среза суботичког, са спроводппм писмом,
прсдлог закопа o образовац.у новог Сро39-40
засуботичког
5 — Извештаји одбора o међународиој копвенцпји o упифпцираиом менмчном закоиу са апсксом I и II и протоколом; међупародиој конвепцији o решаваљу нзвссппх сукоба менпчипх закопа
са протоколом; и међународвој конвенцији o меппчним таксама са протоколом; o конвсицији o дефиаицији иапада са ирилогом уа чл. III и^те кон-
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вепцијс; o Споразуму шмсђу Краљевипе Југославпјо и Краљевнне Румуппје који се одпоси na тромођу; o Сгшраауму
o рогулисашу узајамиих рекламација измсђу Краљевипс Југославпје п Ропублико
Турско; o Међуиародној копиепцпји o
оснивању мођупародпог уреда за хемпју;
o оредлогу вакона o раврешењу фпдепно
миса; o судском ванпарничиом поотупну
и o уводном закоиу за Закон o судском
вапиарничном постуину
G — Иптсриелацијс иародпих посланика : Аидре М. Оганићај Алојзија 11авлпча,др. Ииколс Кешељевића, Милоша
И. ДраговиЈ^а (три), др. Мплаиа Метпкоша (дванаест), др. Марка Кожула, Рпсто
Ђоквћа, Митс Дшштријевића, СветиславаХођсро, др. Ивана Jlou4apeBiilia
XXXVI РЕДОВНИ САСТАНАК 14 ЈУНА 1934 ГОДИНЕ
lipo дневнор реда: 1 — Читан.е и уCBajaibc записиика XXXV родовиог састанка;
2 — CaomuTOibo извсштаја 0 потврђвшш ваконима: o протоколу уз трговински
споравум од 29 јула 1933 године ивмеђу
Краљевине Југоолавије и Републикв lluмачке; o међунаррпној конвенцији o телекомуникацнјама cu додатком зак.-иучоиој
ii потписаној у Мадрпду i' децембра 1932
годиве;
3 — Caomu'reiiiO o подноше№у закоиских предлога: o државиом рачуиоводству
и o државном правобрапиоштву од отране
Министра фииаисија; u ивменама и допунама у Закону o ypoljeii)y редовних судова
од стране Мпиистра правде;
4 — Саошџтеше пзвештаја o копстптуиса№у одбора ва ироучаиал.с закоиског
предлога o градиким оиштииама;
5 — Саоиштсшо интерпелација иаЈ)ОДiiiix посланика; Фсрда Шеге na Мшшстра
правде o обрааоваи.у Трговинског суда
у Загрсбу, Ферда Шеге на Министра шулш и рудника o цечишћењу водс ])еко Саве
од страпе трбовљаиског угљенокоиа; Ферда Шеге na Прстеедника Министарског
савета o допошен.у аакопа o uujiauilieniiM
инжињеримај др. Милана Метикоша na
Министра трговине и индустрије b осигурању кредита код Народне бапке за свљачке задруге n вемљорадничку проивводњу; др. Милапа Мотпкоша на Министра
трговиве и индустрије o иобољшаи.у цена
сељачких производа трговиноке политике;
Др. Мнлана Метикоша иа Мииистра унутрашњих послова и финансија o ваштити
ouuiTimo Босанска Дубица од семестрације ji>eniix јавних прпхода аа равије ii.enu
Дугове; др. Милана Метикоша иа Министра социјалне политике п иајјодиог здраиља o запослен.у страпих радиика и иамсштеника; Јоваиа Мисирлића na Претоедника Министарског савета o счшру паше
државе са предувећем Ловивгер иоводом
утовора o rpaljeu.y желевничке пруге Иошаревац—Кучево u одбијаљо првевства

Страпа

Јовапа Миоирлића иа Претседиика Мипистарског савета o пзјави лдвоката Болпјеа ирод парламентарном анкетврм коMiicnjoM да јо Ставискв са комиаи.оиом
IjoajeoM itj)iiiiio разио послоис и у Југо
славијп п одбијан>.б првенства; Мите Дпмитрцјевића иа Министра шума u рудника o
o неиоплаћившву радничких варада од
страно управе рудвика «Бо1Ч>вина».; др.
Марка Кожула na Мвнистра унутрашЈБих'
40—4G послова o iiocxynaB>y среског иачелиика
у Метковићу ирема г. др. Бјеловучићу,
адвокату и иримаљо првднства; Милоша
Дратовића на Министра уиутраши.пх послова o iijiesaiiocjieiiocTii породице ПаштроBuii у Сплиту n o;(6iij;ui>c прђенства; Милота Драгови^а иа Мтпктра просветв o
40—G2 промоштајљма n ирогоиу учитеља n одбијање првенства)
G —• CaoiiuiTCji.G извсштаја Мпнистра
унутрашњвх послова o одговорима na аосланичке ииторпслацијо;
7 .— Саошптеп.о вахтева Министра
иравдо o издавап.у суду иародинх посланика;
8 — Осуства пародипх. посланика;
9 — Молбе n жалбе.
Говорницн: СтЈвпан Шифтар, др. IIuan .ЛопчаЈкчт!., Јонап Miioiip.iiiiii (диа nyта), Пр.втседник Министарског савета lluкола Т. Увуновић (два пута), Лавар РаДИВОЈевић (два пута), МптаДпмптрпјсчтК,
др. Марко Кожул, Миипстар упутрапт.их
послова Живојин Лавић (т}т иута), Muлош II. Драговић (два пута), Мшшстар
просвете др. Илпја Шуменковић, Претседипк Народне окупштине др. Коста Кумануди
Дисвпи ред: Ирстрсс II усвајал.е у naчелу, поЈединоствма n коначвог иввепггаја ■
Одбора за проучавање ваконског предлога
u пзмепама n допупама у Закопу o држављаиству од 21 ((ттомбра 1928 године.
ГоворШ1Ци: Известилац др. Људевит
Ауср, Омсј) Кајмаковпћ, iMuiincrap упутравш>их послова Живојин Лааић

G4—72

72—75

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XXXVI САCTAIIKA
1 — Указ Њ. В. Краља o овлашћошу
Мипистра фппапспја да можо поднети Пародпој скупигппт na решавање предлог закона o државиом рачуноводству, са
спроводним iiiicMOM, првдлог аакопа o Д|)гкавпом рачуноводству са сксиозоом Mnнистра фппапспја
75—118
2 — Указ lb. В. Краља o ивлашћољу
Мипистра финансија да може поднети Иародној окуиштиии иа peuieji.e предлог ваноиа o ДЈјжавиом правобраниоштву, са
спроводним inuMOM, предлог вакона o државном прћвобраниоштву са експовеом
Министра финаноија
118—12G
3 — Указ Ih. В. Крал>а u овлашћољу
Микистра пЈ)авдо да може подпсти НародnoM протставпиштву na решење иредлог
закоиа o нзмсчшма u допунама у Закону o
ypel;eiby редовних судова од 18 јаиуара

XII
Страна
1929 годипс, ca спроводшш писмом, прсдлог вакона o пзмошша и допунама у Закоиу
o урођеиЈу рсдопних судоБа од 18 јануара.
1929, п образложеи.с "^
120—127
3 — Иитерполацијо иародпих посланика: Фсрда Ulere (три), др. Мплаиа Метикоша (чотнри), Јонаиа Мисирлпћа (две),
Мнте Дпмитријонића, др. Марка Кожула,
Милоша Драговића (Две)
127—136
XXXVII РЕДСШПИ СЛСТАНЛК 15 ЈУНЛ 1934 ГОДИНЕ
lipo дневног рода: 1 — Читав>е a
усвајање вапионнка XXXV1 j^vu^unor
састанка;
2 — Саопштољо прстставко Удружеii.a и грађаиа града Загреба.
Гопорипцп: Jomiii Miiciip.niili, llj)eTседник Иародие скупштипе дј). Коста Кумануди, секретар Милап МЈ)авље, Мплош ДраговиК
137—138
Диевин род: Иретрсс у пачелу Извештаја одбора за 11роучава1ве аакоисног
предлога o равреше&у фидеикоииса.
Гоиориици: Известилац др. Ојеиаи
KiievKOBiili, др. Јурај Uciiiiiiii, Ц)о])Д() Illora
138—144
XXXVIII РЕДОВИИ САСЛЛНЛК 19
ЈУНЛ 1934 ГОДИНЕ
Ирс дневног реда: 1 — 'hrrajM! ii
усвајал.о ваписника XXXVII редовнбг
састанка;
2 — Саопштен.с Указа Њ. В. Крал>а o заступал.у Мпнистра иностраних послова од стране Мииистра пољрпривреде;
3 — Саоиштсд.о извоттаја Министра
ииостраиих послова да ј(^ II). В. Краљ na
осиовучл.Сб Устава ратификовао ноивепцију o дефинвцијл напада са прилогом уз
чл. 3 коивеицијс и молба да сс скиие са
дпевног рсда предлог закоиа o овој коивенцији;
4 — Саошшчш.о одборских пзвоштаја
o шмоиама n допушша у Закоиу o уређељу
редовних судова; o уговору o ненападав>у
судском расправљал.у n арбитрта<и изме])У Краљевиие Југославије u Рсиуилине
Турске;
5 — CaoiiuiTCibo иитерислација naродпих иослашша: др. Милаиа Мстпкоша
na Мшгастра фивацсија o иорупцијп шефа
отнуппог уреда за дувап, духашке станице у Ширбком Бријегу у Херцсговппн;
др. iNliuiaiia Метикоша na Мпипстра noЈБОпривредв o спречавап.у (Titapajha сељачinix организацпја као млскарскпх удруjKciba у раду за бољс цене млека; Алојзпја Иавлича na Претседвика Министар.'
ског савета u Miiiiiic'T])a иравдо o растурал.у масбнских jio?iui, илегалних друттава у iiaiuoj зомл.и и ОДбијав>е првеиства; Ллојзија Павлпча иа Иретсевнпка
МинистарскОг савета и Министра правде o
постављ(зп>у др. Јаика БсдоковиЈја за старошину Управиог суда у Цељу и одбпјаље
првоиства;

Страна
G — Саопштсл.с извештаја Мипистра
социјалне политике и иародиог вдравља
o одговориив na интерпелацвје;
7 — Саопштсл.с изветтаја Миллстра
правде o лздавал.у послалика суду;
8 — Отсуства иародлих послалика;
9 — Молбс n жалбе;
10 — Разла акта.
ГоворнИЦЕ: Миллстар правде Божидар Максшсовић (два пута)
145—147
Дневии ред: Продужеи.с прстрсса и
усвајал.е у лачелу, поједилостима a KOлачло Извештаја одбора за проучавал>е
заколског лродлога o разрешел.у фидепвоииса.
Гоиорипци: Литол Крејчи, др. Људсвпт, Ауер, Миллстар лравдо БОЈ^идар
Максимовив (два пута), шшостилац др.
Стјолал Кнежевић, Алојзлјо Павлич ... 147—153
ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ ХХХ\ III САСТАНКА
1 — Извсштај ,одбора: o лредлогу
вакона o измелама и допулама у Заколу
o уређењу редовлих судова од 18 јалуара
1929 године; o предлргу вакона o уговору
o лрпјатсљству, o ненападању, o судском
расправљању, o арбшражи и o ноицпллјацији, вакљученим и потписаним у Београду 27 мовембра 1933 пзмођу Крал.евине Југоолавије и Реиублине Турске ...
153
2 — Иитерлолацпје ^вродвих посланика: Др. Милала Мотлкоша (дво), Алојвлја Павллча (две)
154—156
XXXIX РЕДОВИИ CACTAIIAK 20
ЈУНА 1934 ГОДИКЕ
lipe дневног реда: 1 Читање и усвајал.о заиислика XXXVIII редовнбг <астанка.
2 — Саолштсл.е илтерпслација лародних лослалика: Мплала Бржића на
Министра шуна и рудника o лсисправиом
раду шумоког дпрсктора Ајввнпггвтера у
лмо југословелсне дестилацијо дрва д.д. у
Tewuiiiy; Милала Боншћа ла Милистра
шума и Јјудлина o ваштити државлих
плтереса код Зугослђволскс дестилације
д.д. у Теслићу, Милала Божића na Mnностар упутрашл.пх послова o лаопаком
раду Југословенске двстилацијв д-д- у
Теслвку; Милава Божића na Миппстра социјалне политоке a народврг вдравља o
iMMipaBiuiiKH'TiiMa у раду Југословепске
дестилације д.д. у Тесл^у; Аптопа Хајдпл.ака na Мивистра упутралш.пх послова
o непзвршелом премоштају др. Алојзпја
Трстен>ака, среског начелника пз Доње
Лендаве; Msaoiaa II. Драговпћа na Мивистра улутрапш.пх послова o забрал>иваn.y лолитпчкпх зборова Југословспске
пародпе страпке у селпма Великом Гр^овцу n Нваповом Селу, сЈ)еза Грубпшпо
Иоље; Miuioum Драговића ла Мплпстра
унутрашњих нослова o поступку поједлних народвих поелашша којв присвајају

хп
Страна

Страиа
надлежност ррвскизс начелникв у својим
iiaGopiuiM ореаовима;
3 — Саопштеи.е пзвсштаја Мииистара o одгошрпма иа послаиичке иитсрпе157—158
лацијс
Двевни рвд: Иретрес пзвсштаја Одбора за ироучаиаи.о закоиског предлога
o судском ванпарничном поступку и иредлога уводног закоиа за закоп o судском
ванпарничном поступку.
Говорници: Извсстплац AI>- Милан
Секули!! (два иута), Министар правде
Божидар MaKciiMoitiili
158—104
ПРИЛОЗИ НЛ КРЛЈУ XXXIX слGTAHKA
1 — Ипторпслацијс иародппх иослаиика: Милана Л. Божића (четири),
Литона Хајдии.ака, Милоша II. Драговића (две)

165—168

XL РЕДОВПП СЛСТАНАК 21 ЈУНА
193/i ГОДИНЕ
lipe дневног реда: 1 — Читање и усваjaji.e ваписника XXXIX редовног састанка;
2 — CaoimiTCjhc o подиошои.у од
стране Мштстара шЈостраних послова u
фииаисија предлога аакоиа o коивенцији
o ликвидацији nopea'a u m Сн се избогло
дво(;тЈ)уко onopeniiBaitie за време од 3
новембра 1918 до 31 децомбра 19.']2 године
у смислу чл. 43 ошитих споразума o нзврiucii.y Раиалског уговора са заирпшим
протоколом;
3 — Саошптси.о o nojiiiouieii>y иитерпелација иародних иослаиика: Свстислава
Хођеро на Миппстра уиутрашп.пх послова o алоупотЈмн'*!! власш од сгрвне среског начелника Срева подгојјичког г. JbyG.
Цемовића; Драгутпиа Перка на Мшш:
стра фииансија o iiciiciiJialiviBaii.y иензиских прииадлсжиости шчшиоиигашш
службеиицпма Жољсзиичко дирекције са
тсриторије љубљаиске дпрокцпје^др. Map
ка Кожула иа иретседипка Мввистарског
савета o вишегодишп.см исздравом кредптиом пословаи.у новчаиих завода u приватних повврилаца и одбијаље првенства;
4 — Отсуства народпих послаиика.
Гоиорпнцп: Првтседник Министарског
савета Нинола Т, Узуиовп!.
165—166
Дневнв ред: Иродужои.е претреса извештаја Одбора.за проучаиаи.с; занриског
предлога o судском ванпарпичиом поступку ii предлога уводиог заиоиа за Закои o судском ваппариичком поетупку.
Говорнцци: Известилац Миливоје llopiih, известилац Никола COH(WIOBIIII
1GG—170
НРИЛОЗИ ИА КРАЈУ XL САСТАНКА
1 — Указ II).В. -Краља o овлашћеЈиу
Министара фпиапсија и иностраиих послова да могу подиотп Народиом претставништву предлог закона o коивеицији o
ЛИКВИДацији пороза ii да бп со »збегло

двоструко опо])ез11ваи.е за вромс од 3
иовембра 1918 до 31 двцембра 1932 у
смнслу члана 43 општих споразума o извршси.у Рапалсног уговора с.а завриптм
ПротОКОЛОМ, закључсној п потписаиој у
Риму 26 априла 1924 грДИНв између Краљевино Југославије и Kpaa.eniiiio Пталпје,
са спроводпим писмом
171
2 — Интерпелацијв народних посла'ипка: Свотпслава Хођере, Драгутима llopиа, др. Марка Кожула
171—174
Х1Л РЕДОВПИ CACTAIIAK 20 ЈУИЛ

1934 годиш-:

lipo дисииог рвДа; 1,— ЧитаиЈС и усваjajiiO вапионика AL родовног састапка;
2 — CaoiiiuTeii>c извештаја Сспата o
усвајал.у предлога закоиа o шшопама и
u доиуиама у Закопу o ДрЖа^љаНСТву;
3 — Caoiuirrai.e o иодпошеи.у иитерпелацпја иародиих послапина: Д]). Милана McTiiHOiiia иа Мптк тра пол.оирппроде и Министра грК^еВина p превпсбким
трошковпма код поступка за коицесиоimpaji.o сољачких поточппх млииова; ('тјепаиа Ваљавсца na Министра грађевина
o пзградл.и банбвинске цесте ићмеђу срезова Преграда—Крапина, Савска банрnmia; др. Никбле iliihiilia na Мшиитра
унутрапцБих послова o убиству Ббгдана
Јрјића, учитеља лз Окучана no оиштипскрм рврхрврдитељу Стввану ГаЈићу иа
Окучаиа, Срса иово-градишкп п усвајац^о
хптпостн; др. Милапа Метпкоша na Миипстра саобраћаја o иопраисдиој расподелп службеиих стапова у дслонругу Загробачке жељезпичнс обласп« Дирекције; Др.
Мплапа Метпкоша na Mnniu гра трговиие
n ИНДустрше О саиацијп трГРбачКик тражбина код малпх тргоиаца; Г.рапкц'A враИРВића na Мититра прАВДе (i (тсцтппом
поступку ОкруЖНРГ саигка cpucKii.v зсмљорадничких вадруга у ПоЈкарсицу n
кривичном прргону r. Војпслава T)oj)l;cBiiha тадашњег уп^авни^ка и друшх члаиова Управног одбора; .Mii.iana lleTKomilia
na Мпппстра иољоирпирсд«' n Мпппстра
шума ii рудпика oИезанонитој дозволп
h-j)4(!ji>a шумо «l)()p(»itii.ai;» — «BIICO4IIIIK»
у Мркал.пма Сроза власоппчког, n :iaGpaiin отуђења npce^eiib шуме flb pcmrn.a
СПОра; Стјвпана Вал.аисца и другола na
Министра просвете o аДаптцпј" и iiponmpejby садаш№е дрЈкаппо оеповпс школо
у Јесеи.у Горл.см, Срев IVpanuna, Савска
бановина.
ГоворнИЦК^ Мппистар уиутрашд.пх
послова Жввојин Лааић
ДнвВНИ рвд: Иаставак прстЈ)оса n усвајање у иачслу, поједппоспша u копачио
извештаја 0;;Gopa o цр.ђддргу закоиа p
судсКРМ ваппаЈпшчпом поступну n o иредлогу уводиог закопа за ааноп o судсном
ванпарничнрм жктупку.
Говорннци: Др. Људсчшт Ау.ер, Мииистар правДе ГЈОжпдар Максимрвип (пет

175—176

1

XIV
Страпа
пута), известилац Никола Соколовић (пет
"У™

176—184

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ ХГЛСАСТАНКА
1 — Иптерпелацнјс пародних послапика: Др. Мплапа Мвтикоша (TJ)II), Стјепана Ваљавеца (две), др. Нпколе Никића,
Бранка Аврамовића, Милана Петковића.

Страпа
Гопорипцп: Заменив известиода Филип Цемови!! (три пута) Министар правде
Божидар Максимовш!

194

198

ИРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLII САСТАНКА

184—191

XLI1 РЕДОВНИ САСТЛИАК 25 ЈУНА
1934 ГОДИНЕ
lipe дненпог реда: 1 — Читање u усвајање ваписника XLI рсдовиог састанна;
2 — Саопштење иввештаја o потврђепим ваконвма: o конвенцији која се одпосн на искоришћавање пруга редовиог
ваздушпог саобраћаја пзмеђу Крал.ев11пе
Југославпјо u Рспубликс Грчко; o споразуму за пристуиање преговорима за ревизију уговора o трговпип u шшвпдби
пзмођу краљевиие Југославије и КраљеBiinc Италије;
3 — CaomiiTCii.o да Претседиик Министарског савста, na основу § 63 Фпиапсијског закона за 193/1/35 годииу, доставл>а Скушптини на сагласност Уредбу Министарског савета o измени Закопа o ликвндацпји аграрне реформв на великим
иоседима од 19 јуиа 1931 годпие са изменама и ропуиама од 5 децомбра 1931 п 24
јуиа 1933 говипе;
4 — Саошптење олбороких пзвоштаја
Beliimc и мачлше o прерлогу закоиу o државпом рачуиоводству;
5 — Саошптење o подношењу нптерлација народншс посланика: Др. Стјепана
Бачића ua Министра уиуграши.их иослова o поступку срсског иачелшша у Срезу
дон>о-стубичком; др. Стјепана Бачића na
Мпнистра социјалне иолнтпко и иародиог
здравља o положају ирпвалшх памештеника у ин^устријским предувекима у Вараждипу; Светпслава Хођере на Министра
уиутрашп.их послова o прогону члаиова Југословенске вародне страпке од странв
среског пачелиика у Зајечару; др. Милана
Мстпкоша на Иретсодника Министарског
савета o оитужбама протпв иатриотских
нациоиалиих оргашшација у закључцима
Клуба Југословенске националне страике и др. Милаиа Метпкоша na Мииистра
пољоиривроде o пакиади штете сељацима
од страие рибароких друштава среза Дарувар, Грубпшио Иоље п Гарошница;
(3 — CaoumTCibe извештаја мшшстара
o одговорима па послаиичке иитерпелацнје;
7 — CaoumTCibe захтева Мшшстра
правде o издавад.у народпих послаппка
^уду;
8 — Отсуства иародиих послаиика;
9 — Молбе и жалбе;
193—194
10 — Разпаакта
Дневви род: Претрес и усвајање у пачелу, поједчиостима и копачпо пзвсштаја
Одбора за проучаваше законског предлога
o измеиама н допуиама у Закоиу o уређеiby редовпих судова.

1 — Уредба o пзмепп Закоиа o ликвидацији аграрне реформе на великим поседима од 19 јупа 1931 године са ивменама
u допунама од 5 децембра 1931 године ti
24 јуна 1933 годпие, са спроводним писмом
■jgS
2 — Извештај Финансијског одбора
0 прсдлогу закопа o дрЈкавпом рачуиоводству п одвојеио митл.ец.с др. Милана Meтикоша и Милоша Драговића, народних
послаппка Посланичког клуба Југословенсквнароднестранке
199—202
3 — Интерпелације нарддних послапина: др. Стјепаиа Бачића (двс), Свстислава Xoljej)e, др. Милаиа Метпкоша (две)
202—205
XLUl РЕДОВПИ САСТАПАК 27 ЈУНА 1934 ГОД.
Upe диевиог реда: 1 — Чнтаљс и уCBajaii.e запнсппка XLIII редовпог састашса;
2 — Саогпптење интерлвлација народЈшх послапнка: Јозс Ватшшћа iia Министра уиутрашњпх послова o прогаљаљу
u тучн сељака од стране жаидарма у Томислав Граду и усвајање првепства; Јозе
BaTiiniiha na Мшшстра улутрашњих послова o поступку п протузакопитом раду
Ивапа Пушењахса, жапдарморпјског каплара у Томпслав Граду; Јозо Батшшћа
иа Мппистра уиутрашњнх послова o лротузакопитом раду жандарморпјског поднародпика Милаиа Потрића у Томпслав
1лраду;
3 — Саопштење извештаја мииистара o одговорима na послаиичке пптерпелацнје.
Говорници: Министар унутрашших
послова Живојип Лазић .... 207—20S
Диевни рсд: 1 — Претрес и усвајање
у пачелу, поједшшстпма n Јсопачпо пзвештаја Одбора за нроучаваље закопског
предлога o сиоразуму између Краљевине
Југославнје u Краљевине Румупије KOJU сс одпосп ua тромеђу, одређеиу иротоколом o;tiioceliii се ua граинце у Баиату.
Говорници: Известилац Стевап Ћи208—211
puh
2 — Претрес u усвајање у иачелу,
иоједииостима u коиачио извештаја Одбора за ироучавањс закоиског ирсдлога
o Међуиародиој коивсицији o осиивању међународних уреда са правилником
за међународии уред за хемију.
Говорници; Известилац Стеваи Ћи211—213
puh
3 — Претрес u усвајаље у иачелу,
поједниостама u коиачио извсштај Одбора за ироучавање закоиског иредлога o
сиоразуму o регулисању узајамие рекла-
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мације између Краљевипе Југославије н
Рспублике Турске.
Говорннца: Известилац Стеван Ћи-

РИћ

213

210

ПРИЛОЗИ HA КРЛЈУ XLIII САСТЛНКЛ
i — ИнтерпелациЈа иародвог послаimica Јозс Батшшћа (трн)
! Hi—217
XL1V РЕДОВНИ САСТАНАК 2 ЈУЛА
1934 ГОДИНЕ
lipo дневног реда; 1 — Читање и усвајањо записника XLTn редбвног састапка;
2 — Спопттење o iioAiioiiion>y закопских предлога: o допупском споразуму
уз предлог В. Уговора o трговини и плопидби закључепог у Београду 22 јупа
1926 годппо између Краљевине Југославије и Краљевине Арбаппјо, o пограпичпом промсту у погледу скадарског тржишта, закљученом н потгшсапом у Београлу 5 маја 1934 године између Краљевине
Југославије и Крал>еви11е Арбапијс; o
Уговору o трговишг и плотгдби, са прилозима Kojir чппо саставшг доо, закључен
u потписан у Г)Сограду 24 маја 1934 пзмођу Крал>ов1гао Југославије ir Краљевтгие Бугарске; o коггсулартгом угопору са
•мшиучстш протоколом, затсшучопом и
потптгсапом у Бсограду 1 маја 1934 измвђу Краљевине Југославнје п Рспублике
Псмачкс;
3 — Оаопштвље извешгаја Финансијског одбора o прсдлогу закопа o државиом тфавобраттоштву;
4 — Оаошптеље извештаја Министра
финансија o доставЛ)ап,у na одоброњо рсшења Министаррког савета допстог на
седници од 18 јуиа 1934 o додавагву upirмедбе посло тарифног броја 33 Уводпс царшгске тарифе уз Предлог закона o оппЈтој царинској тарифи;
f) — Саопштење интерпелација пародпих иослаппка: Др. Милапа Метикоma na Мипистра фшгаиспја o неибплаћиватг.у попзија старцима пспзиопорима mr
до коица месеца у Загребу; Пиколс Прскс
на Министра унутрашн,ш: иослова o тгротузаконптом доловату сроског пачолппка у Томислаи Граду др. Клемента Рокова и одбијање првенства; др. Николе Кешол.овпћа на Мшшстра трговипо и индустрије o иродаји непокретних пман.а својих дужника од стране Хипотекарнв балке и уовајање првсиства; Спотислава Хођера на Министра унутрашњих послова
o фалснфпковапом пзбору у Камшпшој
Бистрицп срсза кампичког; др. Ивана
Лоичаровнћа на Мшгастра саобраћаја o
злоупотрсбама Душана Мшгосавллвића,
дпректора Савскс дирекције иошта у
Загрсбу; др. Иваиа Лоичаровпћа па Министра упутраит.их послова o доиолнтвзацнји шсфа полпцпје у Вјеловару И од-
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бијање првепства; др. Ивана Лопчаревпha па Министра унуграшњшс послова o
жандармериским ексцсснма na проштсњу
у солу Цеглепн, срсз Бјеловар и одбијаН)у првоиства;
6 — Саошптсљо извештаја Минцстра
o одговорима на посланичкв интерпелације;
7 —■ Оаопштење извештаја n захтеву
Микнстра цравде за продужељв кривичног поступка прогив иародпих посланпка.
Говорници: Министар унутрашњих
послова Л-Јпвојип Лазић, (три пута), МиЕшстар трговипс и нпдустријо јурај Дс^готровић .
.
. * .
. " .
219—221
Дневнн род: Претрес и усвајање у
начелу, појвдиностима ir коначно Иввештаја одбора за проучаван.о заковског
предлога o уговору o иријатсљству шшеђу Краљсвтгс Југославпјс ir Ропубликс
Турске
Говорници: Известилац Стеван Ћирић (два пута), Мпнистар нностраних послова Богољуб Јевтпћ, Мита Димитријввић, др. Богумил Вошњак
221—230
ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLIV
CACTAITKA
1 — Укази Њ. В. Краља; o овлатћсн,у Мипистра трговипе и ипдустрпјо и
заступшгка Мнпистра шшстраиих дела
да могу поднети предлог закона o доиунском сиоразуму уз прилог V уговора o
трговишг и иловпдби закљученог у Београду, 22 јупа 1920 годипе пзмеђу Краљевине Југославије и Краљевиие Арбатгијо, o пограничном промету у погледу
скадарског вриотаншпта, ^акљученом ii
потписаном у Ввограду, б маја 1934 године измођу Крал.овино Југославијо и
Краљевине Арбаније; o овлашћењу' Министра трговипо и нпдустрије и Мјпшстра ннострапнх послова да могу поднети
иродлог закопа o уговору o тргопшга и
иловидби, са прилозима који чние и.огов
саставни доо, закљученом и тштппсапом
у Боограду, 24 маја 1934 годшге, измеђ.у
Краљевине Југославије и Краљевине Бугарокв; o овлашћењу Министра штостраних иослова да можо подвота продлог закона o коисуларпом уговору са закључоиим протоколом закл^чепом и потпнсаном у Бсограду 1 маја 1984 годтте нзмоb.v КралЈевипе Југославије и Рспублике
Немачке, — са спроводним писмима
2 — Извештај фипанснјског одбора
0 иродлогу закопа o Државном правобраннбштву
3 — Ипторпелација пародпих послапика: Др. Милана Мотикоша, Николе
Преке, др. Ншсоле Кетељовића, CBCTIIслава Хођеро, др. Иваиа Лоичарсвнћа
(три)

230—232

232

232—237
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XLV РЕД0Ј6ВД CACTAHAK 3 ЈУЛА
1034 ГОДППЕ
Пре дневног р^да? 1 — Читад.е и уCBajaibe заппспмка XLIV редовног састанка;
2 — Оаобштење извештаја Оената o
угкмјии.у :i;ii;()iici;()r прсд.мога o i)a;i|)(MiinH>.V фидеикомиса;
Л — CaOIllinviI.C (),lno|ic|;il\- Ii:!|ii'lirni-

Jii: o предлбгу ;!iiKoiia o консулајшом уговору ca птс.ч.учним протоколбм закљученом ii потписаном у Београду 6 uaja 1934
годино нзмеђу Крал«ввине Југославије и
Републике НШачкв; o прддлогу закона o
конввнцијн o .iiii;i!ii;ianii.jir порваа ir да би
се избешо двоструко опорезивање аа npo,мо од ;i новвмОра li) i s годцвв до 51 децвмСцул. 1922 годиио у рмислу члапа 43 Општих спорааума o извршеву Рапалског
угонора са ааирптпм ијнугоколом. иакл.умоиој ii похццсаној у Риму 28 aiipii/m,
1924 године нзмођу Краљевине Југославије и Краљеннне Пталп.'^; o оредлогу аакона n уговору o трговини и одоввдби са
[хрилозина који Minu4 његов саотавни до,о,
riai.'.'i.v'H'iioM п iioTimcaiioM у Београду 24
ма.ја 1934 године нзмеђу Kpa.'i.iMiiino Јуroc.'iaiiii.jc ц Крал.овиие Бугарскс; o предлогу закона o фадским опттииама; o
предлогу закона o образовању новог Ореiia суПотичког и o |11)едлогу закода o рзмспама 'iaKOiia o бирачкпм сппскоппма;
4 — CaonniTciM o подпошењу пптсрiiciamija пародппх- пооланика: Др. Ђурс
Лвушића на Мшшстра финансија o неисплаЉивању пензија државним пенаионерима Среза самопоргког: Јована Мисирлића na Првтоеднира Министарског сапета o oimiToj политици Краљевске пладо
п одбијању хипкити: Драгутина Порка
на Министрв упутрашп.их' послова n беоправном лшпанаи.у олободе житол.а иароппг Чакоица и Срола чаковачког.
Г) — Caoiinnviu' o одговорима Министара na повланичке ин^рпелације;
(I — Отсуртва пародпих послаиика;
7 — Питање н«фоднар посланика Милоша Драгрвића на Претседника Иародno скуипгпто.
Гопорппцп: Претседник Министарског савота Цџкола Т. Узуџов^! (диа пута). Прстседнив Народне скупштине др.
Коста Куманудн (два пута), Милош Драговић, (три пута), Иваи Пудол.
239—242
Дневнв ред: Претрсс и усвајање у
начвлу, појединоотвма нкоиачио иввештаја одбора за проучаватвс закоиског
предлога o међународцој коивспцији o
унифицирадом моиичпом закопу.
Говорцицв: Известилац Милојс Cninili
242—245
ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLV
CACTAIIKA
1 — Одборски извсштаји o закоискпм
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прсдлозима: o консуларпои уговору са
закључним протоколом, закључеком и
iioTimcaiioM у Боограду 5 маја 1034 измођу Крал>овн11с Jyroc.naBiijc и Рспублшсс
Вемачке; o конвенцији o ликвидапнји порезе и да би со избогло двоструко опорсзиваље за вромс од з новембра i^is до 31
децсмбра 1922 у смпслу чл. 43 општих
гиоразума o извршењу Раталског уговора га заврптпм протоколом, закл.учоној
м потписанбј у Рпму 26 априда 1024 изMcb.v Краљевиде Југославије п ЕСраЈБевипе Италије; o уговору o трговцни и пловидби, са прилозпма који чиис јбсгов саставшг доо. за^сљученом и потписанои у
Београду 24 маја 1934 између Краљввино Југославије u Крал.овичс Бугарс^е.
2 — Иаввштај одбора o законском
предлогу o ррадским оиптшама, одвојоио мишљење Послапичког клуба Југословенске вародне страпкс
3 — Пзвоттај одбора o предлогу закоиа o образоваљу повог Српза суботичког
'.
4 — Извоштај одбора o продлогу закона o изменама Закона o бирачкпм спнсковима
5 — Интериелације народних послапика: Др. Ђуро, Лоушића, Јовапа Мисирлића, Драгутипа Поркл ....

245—24(5

24R—249

249—250

250

250—251

XLVI РЕД0В1Ш CACTAHAK 4 ЈУЛА
1934 ГОДППЕ
Прв дНбВНОГ рсда: 1 — Чптаље и усвајање записншса XLV редовиог састанка;
2 — CaoimiToii.o извештаја Севата да
враћа Окупштини na дал^ рвшававв
продлог закбна o судском ванпарничтж
постушсу u продлог уводпог закопа за
;!ai;'oir o судскрм ваштршгшом посгуику
у ЕСОЈима јо, у смислу чл. 04 Устава, извршио извоспо пзмопс н лопупс;
3 — CaoiiiiiToii.o o подиошењу п^длога закона o музејима од страпс Мчнпстра
иросвстс.
Дневнв ред: 1 — Протроо и усраја
В>0 У пачолу. ПОЈвДИНОСТИМа if копачпо
извештаја одбора за ароучавање законског продлога o образовап.у нрвог Среза
суботпчког.
Гоиориицм: Иввестилвд др. Мирко
IlBaii/loKiili-IInKoiiiili. Миипотар уиутраш255—258
uux послова Живојин Лазић .
2 — Прстрсс n усвајање у начелу; појодииостима и копачио пзвоштаја одбора
за проучаваље ваконскбг предлога o нзMonir Закоиа o бирачкнм списковнма.
Гопориицц : Извсстнлац др. Мчркп

Ивандекић-Ввковнћ, Мннистар унутраши ii\' послова Живојшг ЈГази!! .
Избор одбора за проучавањс законског прсдлога o музојпма ....

258—200
260
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Ограна

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLVI
САСТАНКА
i — Извештаји Сената o изменама
које je учииио у аредлозима закона: o
судском ванпарничном поступку; o уволiioM закону за закон o судском ванпарничном постуцку
2 — Ука.з Њ. В. Краља o овлашћеп.у Министра просвете да може аоднети
иредлог закона b музејима, образложење
аредлога закона o муаејима, предлог закона o музејима
.
.
•
•
•
XLV11 РЕДОВНИ САСТАНАК
1934 ГОДИНБ

стилац мањине др. Огјепан Бачић, Фердо Шога, др. Иваи .'lomapoiuih, др. Милан
Метикош; Мидивоје Перић, др. Никола
Кешел>евић, Јосип Стажп!). др. Мирко
Ивковић-Ивандекић
....
260—262

263—267

ЛУЛА

Пре дновног род'.': I - Читање и усвајањс записника XLVl редовног са< таика;
2 Саопштење да Мшгастар финан(ii ja иодноси Скупштини на одобрење реше»е Министарског савета o забрани нзвоза ораховог стабла изузев оног које je
као способно за сечу обележено од стране
надлежног пољопривредног срсског референта у заједницн са дотичним шумарским референтом;
3 — Саопштење нзвештаја o захтеву
Министра правде за продужење кривичиог иоступка црохив народних посланика;
4 _I Саоиштоњо o иодношењу законскнх продлога: o конвенцији између Краљевине Југославије, Републике Аустрије,
Краљевине Мађарске, Краљевине Румуније п Републике Чехооловачке којом се
одобрава правилник o надлежности и раду стал
гехничке комисије рсжима тшда Дунава од стране Министара саобраhaja и иностраних послова;
5 — Саоиштсп.с o подиошон.у извештаја Имунитетног одбора од 'Л јула 1934
године o нздавању оуду народних посланика;
6 — Саопштење o конституисању одбора за проучавање законског предлога o
музејима;
т — Саопштење o подношењу питерпелација народних посланика: Др. Николе Кешељевића на ПЈ)отсод1гнка Министарског савета и Министре финансија,
пољопривреде и правде o изигравању Закона o заштити земљорадника од стране
Народне банке Краљевинс Југославнје п
других новчаних завода; др. Николе Кеншљевића на Мшшстра унутрашњих послова o иолицијскпм мерама на зборовима Југословенске народне странке и усвајање првенства:
8 — Молбс и жалбе.
Говорнпци: Ммиистар уиутрашњих
иослопа Живојив ,TTa:)Hli .
.
.
• '20!)—270
Дневни ред: Претрес извештаја одбора за проучавање закопског прсдлога o
градскнм општипама.
Говорпици: Министар унутрашњих
иосдова ЈКивојни Jlanuli, и^исстплац впliime др. Милослав Стојадиновић, изве-

270—30G

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLVII
САСТАНКА
i — Указ Њ. U. Краља o овлашћењу
Министара саобраћаја и иностраних послова да могу поднети предлог закона o
конвенцији закљученој и потписаној у
Паризу 27 маја iii2;5 између Крал^вине
Југославије, Републике Аустрије, Краљевине Мађарске, Краљевине Румуније п
Гспубликс Чсхословачко, којом те одобрава Правилник o надлежности и раду
Огалне техничке комисије режима вода
300—307
Дунава, са спроводНим писмом
307—308
2 — Извештај Имунитетног одбора
;s — Интерпелације народног посла308—311
ника др. Николе Кешељевића (дво) .
XI VIII РЕДОВНИ САСТАНАК
o ЈУЛА 1<».Ч4 ГОДИНЕ
Про пневног реда: i
Ч"тан>е и усвајање записника XLVI1 редовног састанка;
2 — Саопштење нзвештаја Сената o
усвајању предлога ;;акоиа o изменама u
допунама у Закопу o уређењу оудова;
3 — Саопштење o подношењу интерпелације народног посланика др. Николе
Никића на Министра унутрашњих послоi.a и Министра '•ouii.ja.iiic политике и народног здравља o отпуштан.у лекара др.
Макса Бенковића нз службе приватне
друштвене болесничке благајне „Меркур"
\ За1гребу.
Дневнв ррд: Иподужсње претреса и
уовајање у начелу, пбјединобтима n коначно извештаја Одбора ва проучавање
законског предлога o градским општинама.
Говорпици: Светпслав Хођера, Милутии Пепшћ, Милош Драгов^! (два
пута), д|). Mapko Кожул, Јован Мисирлић, Драгутпп Перко, др. Ћуро Леупшћ,
Тодор T ih, др. ЈКиван Лукић, Мита
Димитријевић, др. Виктор Ружић известилац већине др. Милослав Стојадиноlaili. нзвестилац мањине др, Стјепан Ба'inli. Министар унутрашњих послова Живојии Jlaanli (два пута).
Саопштење извештаја Одбора за проучавање законског предлога o судском
ванпарничном поступку n уводног закона
за закон o судском и.-итарпичиом побтупку, које je Сенат вратио Народној
313—347
скупштини na даље решавање .
ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLVIII
GACTAHKA
i — Интерпелација народног посланика др. Николе Iluinilia ....

34S

KVIII
Страва
2 — Извештај одбора o законским
предлозима: o судском валпарничном поступку и o уподном закоку за закон o
судском ванпарничном иоступку, које je
Сеиат иратио Иародној скупштини на
дал>'е решавање '

349

XLIX РЕДОВНИ САСТАНАК
т ЈУЛА 1934 ГОДИНЕ
Пре дневног рсда: 1 — Читање и у'cnajaibc записшгка XLV1II редовног састаггка;
2 — Caoi[iiiTeH>e н прнмашо нзвештаја
Администратнппог одбора o прегледу рачупа Народне скуишттго за време од 17
јануара до 16 априла io34 грдине;
3 — Саопштење o иодношмбу ннтерпелација народних иосланнка: Стјепана
Ваљавеца на Министра финансија o неn.raliaii.v omiiTiiiicKor намета општипн Радобој од стране управе угљенокопа „Мпра д. д." у Загребу; Отјепана Ваљавеца
на Министра социјалне политике н пародног здравља o цедодељивању инвалидске
потпоре Агнезији Чизмек;
4 — Саопштељр извештја Министара
•о одговорима на посланичке интерпелације.
Дневнв ред: l — Претрес и усвајање
v иачелу, поједипостима и копачпо паиештаја Одбора ;?а проучавање законског
продлога o судском ванпарничном поCTVUKV ii предлога уводног закона за заков осудском ванпарничном поступку, o
изменама и допунама, које je Сепат Кра.љевине Југославије изврпшо у отш законским предлозима.
Говорници: Известилац всћние Нпкола Соколови!!. извеспглац мањпне др.
Марко Кожул. др, Виктор Ружић, Министар иравде Божилар Макснмовић .
2 — Претрес ir усвајање у налелу,
појединостима и копачпо извештаја Финансиског одбора o предлогу закрна o државном рачуноводству.
Говорницн: Министар финансија др.
Мнлорад ЂорђеввЉ, известилац већцне
Ото ГавриловА, известнлац ман.ике Muлош Драгопнћ
3 Претрес н усвајаше у пачелу, поједциостнма и коначио ггзвештаја Фипан-

Страна

сиског одбора o предлогу закона o држaвIlo^t иравобраниоштву.
Гопормпцп: Известилац Никола СоKojronirii, Министар финансија лр. Мплорад Тзорђоинћ
365—370
4 — Претрес и успајање у начелу,
појединостима и ковачио извештаја Одбора за ироучавање законског иредлога o
конвенцијн o ликвидацвји пореза и да би
го избегло двоструко опорознвагве за време од з новембра 1910 до 31 децембра
1922 у смислу чл. 43 оиштнх споразума o
нзвршењу Рапалског уговора са завршнни протоколом, закљученој и потписаној у Риму 26 априла 1924 између Крал>евине Југославије и Краљевине Италије.
Говорници; Известилац Стеван Ћнpnli
371—373
5 — Претрес и усвајање извештаја
Имунитетног одбора o нздавању суду народипх посланика.
Говорницш Известилац Филип Це373—375

MOlillh

ПРИЛОЗИ HA КРАЈУ XLIX '
ОАСТАНКА

351—355

855—365

i — Извештај Административног одбора o прегледу рачуна Народне окупiHTiino од 17 јаиуара 1934 године до 16
априла 1!>.з4 год.
.....
2 — Ивтсрпелацпје пародпог иосланшса Стјепана Ваљавеца (две) .
3 — Указ II). 1). К'раЛ)а o овлашћољу
Министра аравде, да може поднети Народном прстстапинттву на решавање,
предлог закона o оудском ванпарничном
поступку и предлог уводног закона. за
закон o ('удском ванпарничном поступку, са спроводним ПНСМСШ
4 — Продлог закопа o судском ваноарничном иоступку за Краљевину Југославију
5 — Уводнп закон за закон o оудском ванпарничнол поступку .
(i — Експозе Министра финансија! o
предлогу закона o државнои аравобрапиоттиу
7 — Предлог закона o државном
правобраниоштву

376—377
378—37'. •

381
383- -44 O
443- -4Г 0
451- -4Г 6
457- -4f 2

Регистар говорнике!
Претседник Народне скупштине др, Коста Кумануди, 71*) 138, 240, 241,
ГГ. МИНИСТРИ
Претседник Министарског савета Никола Т. УзуноВИћ, 6—S, G5—67, 68—69, 166, 240, 241.

Министар иол.оирпвреде др. Драгутпи Којић, 8.
Министар iipocisoTo др. Илпја Шуменковић, 71.
*) Бројевн означују стране говориика.

Министар иравде Божпдар Максимовић, i4(i, 149—
150, 152, 158, 159, 180, 181, 182, 195—19(1, 354.

Министар тргоинно п пндустрнје Јурај ДемотроииЈ!.
11. 220.

XIX
Страна

Министар финансија др. Милорад TiopbeBHh, 355—
3G1, 366—367.
Министар икостраннх послова Богољуб ЈевтиК, 221
—222.

Страна

Министар унутрашњшс иослова Живојин Jlaaiili, 12,
13, 70, 73, 176, 207, 220, 256, 258,'270, 270—272,'
344, 346.
Министар шума н рудника др. Милан Улмански, io.

Г.Г. НАРОДНН ПООЛАНИЦИ:
Ауер ЉуДОВНТ Др., 72, 147—149, 176—17!).
Бачић Стјепан др., 284—288, 343—344.
Вотилк Богумил др., 224—226.
Гавриловић Ото, 361—363.
Димитријевић Mirni, 10—11, 11, 69—70, 9092—224,
336—338.

ДрагОВИћ Мплош II., 70, 70—71, 138, 240—,241, 241
—242, 318—322, 343, 363.
ТЈокић Риста, 9—10.
Ивандекић-Ивковић Мијжо др., 256, зоз—зОб.
Кешељевић Никола др., 298—302.
Кнежевић Стјепо др., 138—140, 151,
Кожул MapKO др., 70, 322—326, 357.
Крејчи Антон, 147.
JIeyiiiiiii гБуро др., 329—331.
Лончаревић Иван др., 12—13, 64, 291—295.
• Iviaih Живан др., 334—336.
Метшсош Милап др., 295—296.
МиСИрЛИћ Јован Т., 85, 68, 137—13S, 326—327.
Иаилич АЛОЈЗИЈ, 8, 151—152.
Перић Миливоје Ћ., 166—168, 296—298.

Перко Драгутин В., 327—329.
Ilciimli Mii.ivTim, 316—318.

Пуцељ Ивап Ј., 241.
Радивојевић Лазар Љ., 67, 69.
I'.v-Kllli ВИКТОР Др., 338—340, 353—354.
(VK.V.IHII Милан др., 158, 159—164.
Couuh Мило.јо М., 242—243.
Соколови!) Ннкола, 168—170. 180, 181, 182, 352—
353, 365—366, 367—368.
Стажић Јосип, 302—зоз.
СтапиК Андра, 4—0.
CTOjajuiiioimli Мклослав др., 272, 284, 340—343.
Тоинћ Тодор Р., 331—334.
'filipirli Стеиаи, 208-209, 211, 213—214. 221, 226—
228, 371.
Хођера Светнслав В., 11 —12, 314—316.
ЦвМОВИћ ФИЛИП, 194, 196—197, 373—375.
Ценкић Јурај др., 140—142.
Шега (I>i>|).io. 142—144. 289—291.
Шифтар Отеван, 64.
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