
 

 

ТРЕЋА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, 1934. 

 

Садржај 

 

Кратак преглед Балканског покрета и рада прве три конференције 

 

Рад III Балканске конференције 

А. Дневни ред III Балканске конференције 

Б. Поздравни говор претседника југословенске групе 

В. Радови комисија: 

 

I Проблеми политички и правни 

 1) Извештај о нацрту Балканског пакта 

 2) Прва балканска правничка недеља у Београду 

 3) Унификација законодавства балканских земаља 

 

II О интелектуалном зближењу 

 1) Правила балк. института за историска истраживања  

 2) Нацрт статута историског института 

 3) О преводима литерарних дела 

 



 

 4) О балканским филмовима 

 5) О акцији преноса радиом 

 6) О интелектуалном зближењу 

 7) О међубалканској штампи 

 

III Економска питања 

 1) О Балканским земљама у вези са привредном депресијом 

 2) О међубалканској економској конвенцији 

 3) Сарадња Балк. земаља на научном проучавању привреде 

 4) О делимичној царинској унији и економској сарадњи 

 5) О стварању једне међубалканске пољопривредне коморе 

 6) О сарадњи Балк. држава у домену пољопривредних наука 

 7) Пољопривреда Балк. земаља и међународна трговина 

 8) О међукооперативним односима 

 9) Сарадња Балк. земаља на развићу пољопривредног кредита 

10) Међубалкански задружни састанак 

11) Мемоар о проблему соли 

12) О извозу петролејских производа Румуније у Балканске земље 

13) О разматрању проблема III Б. конференције 

 

 

 



 

IV Саобраћај сувоземни, поморски и ваздушни 

 1) О заједничком развоју поморског саобраћаја 

 2) О заједничком развоју поморског саобраћаја и преноса робе 

 3) О поморским и сувоземним балк. Путевима 

 4) О продужењу железничких линија помоћу аутоцеста 

 5) Балканска железничка мрежа 

 6) Уређење железничког саобраћаја између балк. држава 

 7) Колаборација Б. земаља на маритимном пољу рада 

 8) Водени путеви на Балкану 

 9) Проблем саобраћаја балканских земаља 

10) О путовима 

11) Програм међународних јавних радова 

12) О утврђивању плана јавних радова међубалканских 

13) О ваздушним везама 

14) О туризму 

 

V Социјално старање и здравство 

 1) Лични статут припадника Балканских држава 

 2) Режим балканских припадника 

 3) Заштита радника и социјалне институције у Југославији 

 4) Нацрт статута Балк. уреда рада 

 5) Разматрања о статутима Балк. уреда рада 



 

 6) Нацрт статута Балк. уреда рада 

 7) Деца и омладина пред законима у Југославији 

 8) О карти детета 

 9) Карта детета 

10) Дечје питање 

      Поглед на питање побачаја и антиконцепционих мера 

11) Поглед на заштиту одојчета 

12) Законодавство о реглементацији и против трговине женама 

13) Трговина женама у Грчкој 

14) Борба против трговине женама у Румунији 

15) Положај жене у Југославији према закону 

16) Држављанство жене према новом закону у Југославији 

17) Правни положај жене у румунском законодавству 

18) Законодавство у погледу удате жене 

19) Положај удате жене у румунском законодавству 

20) О међубалканској санитетској конвенцији 

21) Балканска медицинска конфедерација 

22) Санитарне и ветеринарске конвенције међу балк. земљама 

23) О закључењу ветеринарске балканске конвенције 

24) Нацрт специјалне конвенције о бироу за обавештавање 

25) Борба противу туберкулозе 

26) Заједничка борба противу туберкулозе 



 

VI Одлуке III Балк. конференције 

  I Комисија за политичко зближавање 

 II Комисија за интелектуално зближење 

III Економска комисија 

IV Саобраћајна комисија 

 V Комисија за социјалну политику и хигијену 

Г. Говор претседника југословенске групе 

Д. Састав делегација 

Посматрачи 
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