C A Д P Ж A J:
саетан&к 7 децембра 1931 годин«
Ивбор привременог претседника no
годинама најстаријег присутног )iapoj;iior
посланика и ивбор четири привремена секрстара пв редова млађих посланика.
Говорнпџи: Ј\р&гикШелтЉ и претседник no годииама старости Вјокоелаи
Спинчић
I

Пјн-тходии

Сгран

I

2

П Протходпи састанак !! дсцембра 1!);{1 годиис
Ifpr дневног реда: Читан>е ааписника
са прошлог састанка.
Дневни ped: ИзПор Ворификационо]
одбора
3—
III Прстходни састанак 16 децсмбра 19:П годипс
/l/ie дневног реда: Читање ваписника
са II претходног састанка;
2 —СаопштеЕгд1 Укава ii>. В. Краља o
овлашћењу Министарског савета да застуиа IboroBO Величаиство Краља у вршењу уставне Краљевске власти ва време
Н>еговог бављои3а ван Отаџбине;
3 — Саопштење o датом отсуству због
смртног случаја v иородици иародном послав Вку г. др Милану ПоповиЈ^у;
/i
Саопштење првдравних телеграма;
Ј
Саопшгењо молбз народног noсланика г. Димитрија Вујића ва боловаи-с
ДневНи ped: Претрес извештаја Верификационог одбора.
Роворници: Иввестилац Д p Никола
HiiKiih (Двапута); Др Глигорије Тади!. и
Д-р Ђорђе BpaiiKOBuii
5—24
IV Претходни састанак 15 јануара 1932 године
Пре дневног реда: Читање ваписника
са III претходпог састанка;
2 — Саопштоље Укава II.. В. Краља
o уважењу оставке Минибтарског савета
ii Указа o обравовању иове Владе;
3 — Саопштење o датим отсуствима
народним посланицима г. г. Ивану Радићу
три дана, Мирку Најдорферу осам дана,
Впктору Пргачнику осам дана, Крсти
Строзовпћу дссот даиа и Д-ру Тоди Јеремићу боловање;

4 — Оставка народног посланика г.
Јоце М. Cejmha на полоЈкај претседника
општине;
5 — Caoiiimoii.e акта Министра финансија: да ли народни посланик г. Алвксандар
Буквић може п даље остати члап Управног
одбора државне фабрикс шећера.
Дневни pcd: Пзбор сталног Претоедништва.
Гоаоринци: Претседник i'. Д-j) Коста
Кумануди и претссдпик Верификационог
одбора r. Милан Симоновић
'. ...

Cipana

25- 28

I Редовни састанак 29 јануара 1932 годипе
Пре дневног реда: 1 — Читање зашк;ника са IV претходнрг састанка Народис
скулштине и ваписшша са V редовиог састанка Народног Претставништва (Соната
и Народие скуппппис

зајодничко за-

седање);
2 — Оставка иар. посланика СавеСавића иа члаиство у управном одбору Акциоиарског индустријског предувећа „Звечан'.';
3 — Оставке на посланички мандат
г. г. Милаиа Симоновића и Косте Тпмотијевића;
4 — Захтсв Мииистра правде за иродужење кривичног поступка против нар.
посланика г. г. Д-р Живана Лукића, Душава Живојиновићаи др Анте Кунтарића;
5 - - Оставке пародних пооланика на
положај претседника општина;
6 — Отсуства народни^ иосланика;
7 — Саопштење Господина Министра
фииаисија да je нар. посланик' г. Мита Димитријевић члап Управе Државних Моиопола; да су нар. посланици г. i", д-р Гедоои Дунђерски, Јурај Дубоковић u Илија
II. .MiLvajjiOBiili члапови Управног одбора
Пародио банке и Г. Министра пољопривреде да je nap. посланик г. д-р Светислав
Михајловић члан Управног одбора Државне класнс лутрије;
<S — Молбо п жалбе из иарода;
9 — Разна акта.
Днсани pcd: Ивбор четири стална Одбора: Административног, Имунитетног, Одбора за молбе п жалбс и Финансиског ...

2!)—35

VI
II Редовнв састанак .'1 фебруара 1832 године
Пре днсвног реда: 1 —■lIiiTiVIijO записника са ирошлог састаика;
2 — Оставка г. Драгшпе Леовца на
положај народног посланика;
3 — Саопштсљо да јо Г. Мшшстар трговине и индустрије поднео Скупштини,
на основу овлашћек>а датог му Укавом Њ.
В. Краља бр.'2316-0 оо 29-1-1932,на рошаван,в: Првдлог вакона o средњим трговинским школама; Предлог закона o поморскотрговинским академијама ; Иродлог закона
o cpe;ubirM техиичким и мушкпм ванатским
школама; Предлог закоиа o žKOIICKIIM IKUUI
тским u жбноким стручним учитељским
школама : да Г. Миииртар финансија иодиоси ма осиову nniaiiiln'ii.a датог му Укавом ll>. В. Краља од 2-IM932 год. na рсiiicibo предлог буџета државнт расхода и
ирихода ča прсдлого.м фивансијског пакона ва буџетску 1932/33 год.;
\ — lIiuiciiiTa; Верификационог Одбора o доласку за народне пооланике Милутииа Пешића п Владимира Ст. Хрстића;
5 — Поновио конституисање Верификационог Одбора и конституисање Финаноијског, Ддмпнистративпој- п Одбора ва
иолбе ii жалбе;
(J — Отсуства иародиих аосланика;
7 — Претставна Јоис Иерковића, учитеља ,и8 Сима;

Стрлпа

M. Буновића;
'i
Отсуства народних гаосланика;
5 - Иввештај Министарства аољопривреде " народним аосланицима члановима
Управног
n Надзорног одбора Привилего1
nam агрармс uainvc;

6

бора;
7

Конституисање Имунитетног од-

Mo.iuf; и >i;a.ioe цз парода.

71—80

IV Рпдовви састапав 14 фебруара 1932 гоДнвс
IIре диеаиог реда: 1 —Чптап>с заппсппна;

2 — Оставке народних посланВка г. г.
.Ionima Стажића, Стеваћа Шифтара, д-р
Владимира Маланчеца и Драгутина В.
Порко na положај претседвика општинв;
3 — Оставка Милана Летковпћа на
аоложај члана ковтролниг одбора Д|)жавне хипотекарне бапке;
4 — Копстптупсап.е Одбора :ta ii))oучавапн; ваконскор прсдлога o одлагаау
иввршења и опроппају вовчаних кавни
n оштете no шумским крввицама; Одбора

ва проучапаи ^ закопсн-пх продлога o сред-

i■>;

III Редовни састапак 1 фебруара U):\'l годипе
///T дневног реда: 1 — Читаље записника са прошлог састанка;
2 — Саопштоље да Г. Миннстар шума
и рудника подноси, на oci[OBy овлашћсња
датог му Указо.м II). 15. Краља 6д 2-II-1932,
na решење: Првдлог аакопа o сиабдсван^у
сиромашнпх вемљорадника дрвима и ма
лопродајп na товарс И Предлог aanoua 0
одлагаљу иивршоља u опропггају новчанвх
кавни п оштете no шумским кривицама п
тражи хптност за оба ваконска вредпога;
да Г. Минисгар трговине и индустрија
ппдноси na оонову овлашћења датог иу
указои ll>. 15. Краља, Народној скупштини
na рзшење Предлог вакона o Привредном
већу;
.'> - Иввештај В^рификационог одбора
и долагку аа пародпог no маммка Mii.iana

Cipnna

Говорнипи: .Мпппстар шу.ма и рудпика

r. д-р Стапко Шибенив и Министар тјп-овинв u индустрије г. д-р Алберт Крамер.

8 — Молбс п жа loc ict ицрода;

9 — Равна акта.
Дпевин ред: Утврђивање дневногреда.
Говорница: Министар трговиие н индустрије Д-р Ллберт Крамер

Дневни ped: \ — Претрес иввештаја
Верификациоиог одбора o доласку за na-'
родне послаппке г. г. Мплутппа Ilcmnlia
u Владимира Ст. Крстића;
2 — Избор Одбора ва проучавање закоиоког предлога: o средњиш трговачким
пЈколама, o поморско-трговачким академијама, o средпЈПм техничким n мушкпм вапатскпм школама и o женским за&атскнм
и женским стручним учител>ским школама.
.'! — Избор Одбора ва проучавање ваh-oncKor предлога o снабдевању сиромајшnnx земљорадппка дрвима n малопродаји
na товаре и Одбора за закопскп предлог 0
одлагању иввршења и опроштају новчаних
казнп n оштете no шумским кривицама.

^^

n.iiM трговачким и ванатским школама! и
одбора ва проучавање ваконсиог предлога
o снабдевању сиромашвих земљорадвика
и малопродајм na товаре;
5 — Отсуства наррдних аоеланина;
Дневна ped: Ивбор одбора ва проуча- ■
вање ваконског предлога 6 Привредном
веКу.
Говорниаи: Мппштар трговине n im79—80
дустрије г. д-р Албврт Крамер
V Редовии саставак 9 фебруара 1932 годилс
Upe дневног реда: 1
Читање запцсника са прошлог оастанка;
2 — Копстптупсаље одбора ва проучаиап.о ваконснот предлога o Привредиом
већу;
3 - Вива »a резервом Главне контроле na кредит Миниотра финансија У
rv.Mii ОД дпиара

1.223.009 ради псплате

привадлежности државних рударских предузо^а;
/i — Оставко пародпог посланика Милорада 11. Марковића иа аоложај претседника општћне и народног посланина г". Д-р
Mii.iana Метикоша на чланство управног
одбора Државне хипотекарие банке;
5 — Отсуства пародиих послаппка:
o
Молбе n жалбе нз народа;
7 — Равва анта;
8
Извевстај Верифинационог одбора
да je остало једпо мссто празпо у Одбору.

Vil
Дневни ped: 1 — Саопштење ивветтаја Одбора ;m прбучаваље законског предг
лога o снабдевању сиромашних аемљорадника дрвима и малопродаји на товаре;Одбора ва законски предлог o одлагаи.у иввршења ii опроштају новчаних казни и
оштете no шумским кривицама и одбора
im ваконски предлог o Привредном већу;
2 — Иввештај Верификационог одбора
o доласку ва народног посланика г. МиЛана Буновића иа место г. Драгшие Леовца
који јо иодиоо оставку

Сгранз

Михаило Живанчевић, д-р Милослав Стојаjinnomili, д-рМилан Поповић, МилинкоМилутпповп]!, Мулмиојс Г1Ј. Исаковић, Михаило KpcTnli. PIK то Ђокић, д-j) Људевит
Ауор
'
105—136

si—S7!

VI Редован састаиак 10 фебруара 1{):{2 годипс
Пре дневног реда: 1 — Читањо ваписника иретходиог састапка;
2 - - Отсуства иародпих посланика;
3
Молбе и гкадбп иа народа;
4 —■ Равиа акта;
Дневни ped: I
Ивбор једиог члана
Верификационог одбора Народне Скупштине;
2 — Претрес мввештаја Одбора ва
проучавање ваконског предлога ва снабдеliuii.o сиромашких вемљорадника дрвима
и мало1ГЈ)одај1г иа товаре;
■'!
ПретресиввештајаОдборавапроучаваље ваконског предлбга ,о одлагању
пзвршења одлуке п опроштаја новчаних
казнп и отштете no шумским кривицама;
4 — Првтрес иввештаја одбора за проучапап o Законскбг предлога o Привред-

IX Редовни састапак 17 фсбруара 1!);{2 годинс

IIOM BoiiV.
t/

Говорниџи: ИавестИлац Myc'ra(!)a Мулалић, Мпинстар шума n рудника, д-р Станito Шибенин (два пута), Ппкола COKOJIOBHII,
лзвестилацМилојс Coimli и Мгљат СтефаноMili

85—104

VII Рсдовни саставак 12 фсбруара 19.T2 годинр
J/pc ditcmio,' pada: 1 - - Читаи.е запи-— Иредлог ва ивмену и допуну Закоиа o иословиом реду у Шшодној ĆKVIIz

•' "~ Оставка д-р Гедсопа Дунђерског
na послаиичкн мандат;
i - ^тсуства народних послаиика;
o -- Оставиа Михапла Јефтића на положај члана Управиог одбора A. Д. , Сувобор";
6
Саопштен,е да je народни послаuiiK Ставра Грпков1ф, члан надаорног одбора Народио банке;
7 — Одбор ва проучавање закоиског
продлога o средњим трговачким школама
подноси овој извештај';
8 — Молбе n жалбе из народа"
Дневни ped: Претрес извештаја Одбора
аа проучаваи.е Законског предлога o llpn»редном већу.
Гопориици: Министар трговиис \\ инду<тријед-рЛлберт Крамор(дваг1ута),113вестилац већине Бранко Аврамовић, иавеотилац
маљине д-р Будислав Ppi^p Анђелиновић,

VIII Редовни еастанак 12 фсбруара 1932годино
Upe дневнсг реда: I
Читање ваписпика претходпог састанка;
2 - CaoiiuiTeiha одборских иввештаја;
3— Отсуства народних посланика;
4 — Оставко г.г. народних посланика
на положај претседника општина;
5 — Молбе TI жалбе nu народа;
6 — Равна акта;
7 — Кратка питања.
Дцевни ped: I
- Наставак претреса
иввештаја Одбора аа проучавање ваконских
иродлога o Привредном већу.
Грворнлии: Mii.nvTTiii lloiimli, Михаило
Јевтић, д-р Ђуро Шурлпт, Александар Додић, Стјепан Максимовић, Милош ДрагоBidi, Д-]) Будислав Анђелиновић, Тодор
Тонић, СшаМарјанац, Министар трговине
и индустрије Д-р Алберт Крамвр, и иввестилац већине Бранко Аврамовић
137—15Г)
///)с дневног peda: 1
Читање ваписника прстходпог састанка;
2 — Иавештај Сенатаоусвајаљу уцепини предлога вакона o снабдевању дрвима
сиромашних вемљорадника и радника и o
продаји на мало;
,3 — Одборски швоштаји;
4 — Копституисаи.е Одбора;
5 — Отсуства:
6 — Оставкеаароднихпооланиканаположај претседника оиштииа и оставке по| 12
7 — Молбо и жалбе иа народа;
8 — Разна акта.
Дневни ped: Цретрес иввештаја Одбора
за проучаван.с ваконског иредлога o ('])едii>iiM трговачким школама.'
Говорници: Иавестилад д-р МиланСтиjiili ^два пута), Мииистар трговине TI индустрије д-р Алберт Крамор, Мита ДимитриjeBidi, Јосшт Стажић, д-р Милослаа Стојадиновић
... 157—1S2
X Редовџи саставак lit фебруара 1932 годннс
/Ipc дневног peda: 1 — Читап.е записника 11])ошлог састанка;
2 — Иавештај Верификациовог одбора o доласку за народног пооданика Отмара Ресели, трговца Tia Бачке Паланке, на
мосто д-р Гедеона Дунђсрског;
3 - - Отоуства иароЈцтх посланпка;
4 — Молбо п жалбе;
5 — Разна акта;
/(nemili ped: I
Претрео игшсштаја
Одбора за проучавање аредлога Вакона b
I [оморосо-трговачким акадсмпјама;
2 — Претрес иввештаја Имунитетног
одбора o захтсву Мттистра правде за пррдужо.11.о кривичног поступка ироттш парод-

\ ! 11
Страва

них посдашша Душапа Живојиновића, ДрЖивана Лукића и Др. Лнте Кунтарића.
Говорници: Известилац Одбора др. Милаи CTIIJIIII (два пута), Мшгастар тјјговиио
и индустриЈе др. Алберт Крамер, др. Ђуро
[Џурмин, др. Фплип Лазаревић, др. Стјепо
Кнежевић, Драгуган Перко, Мирко Урошевић (два пута), Трипко Нинковић, Михаило h'])(Tiiii, др. Лапослан Хаижок, Војко
Куртовић, Игњат Толић и др. Владимпр
Станишић
137— 156
\l Редоваи састанав 19 фебруара 1932 годипс
//рс дневног реда: I - Читаи.о ваписника претходног састанка;
2 -- Иавештај Одбора :!ii ивмену Iloсловника;
3 — Отсустиа народмих иослаипка;
i — Молбе н жалбе ив народа;
Дневни ped: Претресизвештаја Вериг
фикационог одбора o мандату г. Др- Ђорђа
Бранковића ва срез Оточац.
Говојтпии: Известилац одборскв nehn)i(' Др. Владимпр CTainiiimli и пзвестилац
мањине Др. Никола Нихгаћ
l.r)7
\ll Рсдовни састапав ^i фсбруара \[):\'2
Пре ђневцог peda: 1 - Читање записнина ирстходиог састанка;
2 — Интерпелација народног иосланика г. Мплаиа Божића и другова o раду
Николе Беланчика, начелника одељења за
рударство Министарства шума и рудника*,
3 — Отеуства народни> посланика;
fi - Оставке na чланство у Верифш<ациоиОјМ одбору пародппх послаиика гл'. др.
ВладимираСтанишића, др. Светислава lloповића и др. Миленка Марковића;
5 - - Захтов г. Министраправде запродужење крпвпчпог поступка пад народним
посланшдемаг.г. Стјепаном Шифтаром, Хасавом TopoMaiiomiiioM, Стјепаном Максимовићем и др. Лвдом Хасанбеговићем;
6 — Молбе и жалбо из народа;
7 - Разна акта;
<Ч - Г. Министар финансија подвбси
Скупштиии na рошење Предлог закона o изменама и допунама Закона o катастру вемљишта, Закона o непосредним порезима и
Закона o порезу na нежењена лица и пореском ослобођењу лпца са деветоро и вишс
деце;
(i
Г. Министар финансија подноси
Народпој скупттппп na pomoir.e Продлог
закопа o пи.мопама Закопа o таксама.
Дневни ped': I - Решавап.о o извештају
одбора o доласку за пародпог посланика г.
Отмара Ресели-а на место г. др. Гедеопа
Дунђерског, који je ппдпсо оставку;
2
Претрес извештаја Одбора sa проучавање Законског предлога o средњим тсхничким школама и мушппм занатским школама. n
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■0> — Претрос изпештаја Одбора запроучавање Законског предлога o жбнским за:
натским ii женским стручним учитељским
школама
22.1 -254

XIII Рсдовни састанак 25 фебруара l!*:^ годипс
Пре дневног реба: \ - Читање записппка претходног састанка;
2 — Одбор за проучавање Зак, предлога o оррд&им техничким и мушшш ванат'
ским школама подноси свој иввештај o поднетим амандманима на поједине чланове оnoi' законског предлога;
3 — Отсуства народних посланика;
4 — Молбе n жалбо из народа;
Г) — Разна акта;
Дневнц ped: 1 — Претрес у поједппостима предлога Закопа o средплш техничKiiM и мушкпм занатским школама;
2 — Претрсс извештаја Одбора ва
проучаваље закопоког предлога o жепскпм ванатским и женским стручним учитељским шкодама;
3 — Претрео извештаја Одбора asi проучавап.е Закопског продлога пародппх посланика Игњата Стефановића и другова no
изменама и допунама Закона o пословпом
реду v Народној скутитини; u
'J — Избор т])п члана у Верификациonn одбор Народне скупштине na место оnnx, KOJU су подпелп оставке;
Говорници: Иввестилац Др, Тома Смил>а1111|1. Министар трговине и индустрије
Д{). Алберт Крамер (два пута), Фердо Шега
n Јрван Мисирлшз ...
255 ~2Г)8
XIV Редивни састанак 2(; фсбруара 1!):{2 године
/Iрс дневног реда: Поздравнн телеграми потпретседника Румунске Народнескупштппо;
2 — Читаље записника претходног састанка;
3 — Оставка народног посланика Михаила Јевтића na члапство у ВерификациоnoM одбору;
4. — Отсуства народних посланика;
5 — Молбе n жалбс ив народа п
6 — Разпа акта.
Дневни ред: 1 -- Џретрес пзвоштаја Одбоpa ва пЈ)оучапап.о Закона предлога нароДних
послаппка г.г. 111'п.ата Стефановића и другова o ивменама и допунама Закона o imсловпом роду у Иародпој скупштини;
2 - Претрес извештаја Одбора за проучавап.с Законског продлога o Женским ванатским n Женским стручним школама;
3 — Избор трп члапа у Верификациоnn одбор Народне скупштине na место оних
народнпх пооланика који су подпели
оетавкс;
Гсворниџи; Др. Вогумил Вопдаак, Дј).
■Ђура Леупшћ, Михаило Живанчевић,и8вестилац Милоје Сокић, Александар Додић,
известилац Др. Тома Смиљанић, Др. Ллберт Крамер, Антон Крејчи, Др. Мпрко II269—292
ваидепп)!

