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IПРЕТХОДНИ САСТАНАК 

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ 
ДРЖАН 20 ОКТОБРА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАЛИ: 

ИАЈСТАРИЈИ ПО ГОДИНАМА CTAPOCTII 
СЕНАТОР 

ИВАН ХРИБАР 
A ЗАТИМ 

ПРЕТСЕДНИК 

Д-р АНТЕ ПАВЕЛИЋ 
ИРИВРЕМЕНП СЕКРЕТАРИ: 

Д-р ИВАН ГМАЈНЕР 
МИЛАН Л. ПОПОВИЋ 

Присутна су г. г. Министрп: Претседннк Мпнистарског савета др. Милан Сршкић, Министар без порт- 
феља Др. Алб(фт Крамер, Миннстар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцсљ, Министар 
просвете др. Драгутип Којнћ, Министар правде др. Илија Шуменковић, Мииистар саобраћаја Лазар 
Радииојевић, Министар пољопривреде Јурај Домотровић, Министар физпчког васпиташа народа др. 
Драган Краљевић, Министар, граЛјевина др. Стјепал Сркуљ, Министар шума и рудника Виктор Погачиик, 
Министар унутрашших послова   Живојин   Лазић,   Министар   трговипе   и   индустрије   Иван   Мохорич. 

ПОЧЕТАК У 9 ЧАСОВЛ 

C A Д P Ж A J: 
1 — Избор привременог претседника no годинама 

најстаријег присутног сенатора и избор два при- 
времена оекретара; 

2 — Избор Претседништва Сената; 
3 — Поздравни говор Претседника Сената др. 

Анте Павелића. 
Говорпици: Привремени Иретседнмк Иван Хри- 

бар и Претседник Сената др. Апте Павелић. 

У 9 часова сакупнли су се у сали Сената го- 
спода сенатори, у смислу чл. 2 Закопа o пословном 
реду у Сенату, па реч узима: 

Сенатор Милутин Драговнћ: Господо свнатори, 
no чл. 2 Пословника Сената, на дана1ШБем састанку 
треба претседничко место да заузме сенатор којп je 
no годшшма најстарији, a присутаи седници. Како 
je међу нама г. Иван Хрибар најстарпјп no годинама, 
ja га молим да заузме место Претседнмка Сената a Вас, 
господо, да ово прпмите. (Слон?ап одзив:  Прпма  се!) 

(Г. Иван Хрибар заузима претседничко место). 
Привремени Претседник Иван Хрибар: Господо 

свиаторв, отварам прву ссдиицу Сената и констату- 
јем да je седница у довољном броју посећена и да 
можемо  правшшо   закључпватп. 

Према нашем Уставу и Закону o пословном реду 
у Сенату, на данаипБем претходном састанку Се- 
ната пмамо да изаберемо Претседништво Сената аа 
овај редован сазив. Ja бих вам предложио, сао- 
бразно § 13 нашег Пословника, да извршимо избор 
целога Претседништва једновремено и то посебним 
листама, као што je то рађено и у прошлом сазиву. 
Слаже ли се Сенат с овим предпогом ? (Слаже се). 
Објављујем да je Сенат с овим предлогом споразуман. 

lipe него што бисмо приступшш овоме избору, 
част ми je предложити Сенату да изабере за при- 
времене секретаре сенаторе г.г. др. Ивана Гмајнера и 
Милапа Иоповића. Прима ли Сенат овај мој предлог ? 
(Прпма). Пошто Сенат прима, то молим нзабрану 
господу оенаторе да изволе заузети своја места. 



I  ПРБТХОДНИ CACTAHAK — 2() ОКТОБРА  1982, 

Молим секретара г. ЊитииКи да ивволи коц- 
KOU шшући rio тројицу скрутатора за IK'KV кутију, 
који ho изврцтти пребројавање гласова палих за 
аоједине кандидате. Средља je кутија 8в пвифвт- 
седнике, она са десне стране за секретаре, a ВВ пррт- 
седника je она са леве стране« 
Дакле, всојпш г. секретара да пввуче лиоте етфу- 

татора. 
Праареленџ teKpaiuap Милаи Мооввић извдача 

иа кутаје листићо са именима господе сенатора као 
скрутатора. 

За прву гласачку кутију sa ивбор претседника 
Свва/ва n:iHo])fuiii су коцком скрутатори: Гаврила 
др. Кмнло, Кукуљевић-Сакцчнсктт Фраи n Ро- 
/Kiih   др.   Валеитин. 

За другу гласачку кутију ва ивбор два потпрет- 
седника: Грегорпн др. Густав, Рајар др- Јаико u 
Цветковнћ Јордан. 

За трвћу гласачку кутију за избор три секре- 
тара: Глушац др. Васо. Костреичић Др. Марко и 
КовачевиЈ! Томо. 

ПривремениЛретседипи Ииач Хрибар: Иолим го- 
гиоду скрутаторе да изволе заузети својаместа код ку- 
Гија.   (Господа  скрутатори   вауаимају  своја  места). 

Молим господина секретара да прозива господу 
сенаторе да гласају, a господу сенаторе молим да 
редом, no прозивцп, ii])iuiaae столу и спуштају гла- 
сачке листиће у за то одређене кутије. Господа сона- 
тори ће у сваку кутију спуштати no један гласачкп 
дистић: првп гласачки листпћ за пзбор претседника 
Сената, други за избор два потпретседнпка и трећи 
за пзбор три секретара. 

(Настаје  тајно  гласаи.о). 
Пртрсмти Нретседиик lliian Чрнбар: Е^иаоаше 

je завршено. Молпм господу скрутаторе да изврше 
пребројаваље гласова. 

Пксле пребројавања. 
Врцвремени //ретседти; Иван Хрнбар^ Господо 

ctMiaTopn, ивволите чути резултат гласаша. За Прет- 
овдника Сввата бпло je предано укупно 57 листића. 
Ол (iHii\- 57 .iiKTiil.a ДОТОО je г. Маволи!. Др. Апте 
50, a 7 листића било je празппх. (lA'itan а.и.чауз 
n  уавнцн:  Жввео!) 

За потирстседиике било je предано :"i's листића. 
Од ових добили су г. Алтииармаковп!! Јован 49, 
г. Фран др. Иовак 53, г. црота Матцја CtonoBidi 1 
и иразиих лпсти!,;!. 'i. Ирема томе, И8а!5ранн су ва 
потпретседппк!' v. Длтппармик-опи!! Јокам u Г. 
<1»ран др.  Новак.  (^ОКЛИЦИ: Vluim-m !). 

Зв секретаре бпло je предвно 58 лпгги!,;!. Од 
oma je добио г. Гмајнер др. Иваи 54, г. Глушац др. 
Ваоо 54, г. Попови!. Л. Мплаи 49, г. Котур др. Ђура 
2, господа Baii.anmi  fmo,  Џвшновић Јоваи в Све- 
lOtUf 'l'o.Aiiili no 1 листи!! и ii])i':imix je ЛНОПвш Гт.ш 
4. Господа Гмајнер др. Иваи, Глушац др. Васо п 
lloiioiuil, ,1. Мплап inanpumi су за секретаре. (A- 
и 1ауз). 

Пошто je ти.мг обввдвев мбор Иретседншптва 
n вавршмм моја функција, ja upe сввга чвститам г. 
Иретсодмпку ne нвбору и иблим га да арвувмв ирет- 
(•сдтчптво. i 

(Изаприпп Претседппк С.еиата r. лр. Лите Мане- 
■ и\\\ ваувима  претседипчки  мгсти.  оујнт  иоздравШвО 
од on господе оентор«). 

1/рстседицк др. Лнте Паие.пЊ: Господп овнатори, 
n.iaro.ialicliii ВвШвМ imui'iMMi.v И ОВОГв пута !?п ne ми 

уклгахв чаот бирајући ие аоновно -m Претседника 
Сената. У томе ииди.м изражај Ва.шега драгоценога 
повереи.а ва свој досадап.и рад ка.о Иретседник 
овога Високога, тела, на чему Вам од (рца хвала. 
\ m истодобно морам да Вам ваблагодарнн у име 
цешог часништва у име којега ивјављујем да ћемо 
се од сада као n до сада старатк свим силама да наше 
деловање, започето једнодушном љубави п оа најве- 
liiiM ])а;)умевап>ем за све тешкоКе које наш народ 
преживљује, буде одговорило n у оудуће високим 
задатцнма овога Дома. 

Сенат je нова институција, na je пнак у непри- 
страној јавностп радп своје отмеиостп у иогледима 
na ова пнтаља живота народа поПудио слтггу iiavi;ii.y, 
тако да се без прстериваља можс призпатп да се 
часно увео у парламентарнп живот парода. Hanoce 
je од особите важпости ова нова сесија у којој се 
имају да ријеше, након четрнаестогодишњог пску- 
ства, круппа пптања као што je Закоп o раздужеп.у, 
општппама и ба.нским самоуправама. Захваљујем 
добном Претседшшу у име целота часништва на 
топлпм речтша u прпзиању, које ваи јеу свом ју- 
черашн.ем говору пзразпо н којп je и данас увео у 
жпвот ову сесију Сепата. 

Господо сенаторн, обзиЈтм на иојаве код нас и 
око нас, које се дешавају у последље доба, nanoce 
у Лици, држим да сам дужап, као рођепи Лпчании, 
да се и са овога места na то осврнем. Светскн рат 
довоо je до победе принцип самоодређеп.а народа, 
што je послужило n пама, да смо се накоп тешких 
борби n жртава на основу тога прпиципа уједшшли 
у опсогу етно^рафсквх граннца пашега народа ne 
тражећп туђега, брашши своје. Ирсмда смо услијед 
уговора o миру тешка срца морали да поспмо у дупш 
раиу, да пам једап дио нашега парода мора да подноси 
naJBehe иати.е, пиак с паше стране показалп емо 
иајвећу салмзатају, iioiuTyjylin n у томе мироиие 
уговоре. Унаточ тога пз пашег суседства мропу- 
штају се ствари које ne одговарају добрим сусетским 
односима. Користећи се заблудом неких паших 
домаКпх пзрода — којих имаде у сваком пароду — 
пастоји се иапакостпти пам где год je могућс и fam 
се дира у осетљивост namera мирољубивог народа, у 
nocTOJehe мпровне уговоре и добрс сусетске одно- 
шаје. To je кратковидпа аолитика, јер се иушта na 
впда чип.спица, да je љубав nameni народа особито 
na грапицама за јсдппспи^пу u слободну Југоолв 
вију тако јана и пеелолшна, да iic се o }by раз- 
Гттп све nai; icne оовове. (Буран аплауа и жвво одо- 
n]iana.ii.e). 

ГООПОДО сепакфп, ДОДавШЈ na Гпјш.сг 11рпмо]>ја, 
1де сам за време"4 бораина, Њевиног Иелпчапстпа Кра- 
• i.nue бИО сведоком силне споптапе љубави u оду- 
шевљеп.а читавога тамошњега napo7ia за п.егов Кра- 
љевски Дом, за Њввиво Велинавотво Крал.пцу — 
узор Мајку n name Прин4еве. (Сва господа сеиаторп 
устају Л уз бураи аплауз одушенл.епо клпчу: Иишео 
Краљ! Жпвео \ анптени КраЈневекп Дом!) Велика 
л.уба.н   оаррда   na   пе-ЈиијеЈтјп   na.im^   државе   према 
пашем Уавишеном Крал.у u И.еговом Дому доиае }е 
да nam парод бат na иа.јпгтакпутпјпм местпма. коће 
да   ДОИаШВ  НВШШ!  В^ОКШ   И   viivia.pn.iiM   ||г||]1||јал'<'- 
.hinia ДО јв .vin'i; i4i]M'Ma.ii na одирапу ДржаВб И да. je, 
cMi.i i iiiiiini noTiivim iiiicoh-e питепцпјс n МКаНШЈ акта 
од 6 јануара 19» годпие. no.i.an у одбрану државног 
јединства  n   иптвгритаога  Југоолввије  неуотраовпо 
стајатп   у;:   rnojcia    NaimmeiKna   Иладара   n   \Ut\\\. 



CtEHOrfAOCKE БЕЛЕШКЕ 

(Сва господа сенатори устају и бурно аплаудирају^и 
громко   узвикују:   Жпвео   Краљ!) 

Иошто овај високи Дом потпуно дијели те ин- 
тенцпјо иашег Узвишеног Владара те стоји непоко- 
лебиво на брашшу пстих, то се ja поносим да могу 
иретседати одличном овом Дому и зато вам благо- 
дарим на поновно ми псказаном повсрењу. (Буран 
аплауз в сложнн узвици: Живео Претседник!) 

Господо сенатори, према Пословнику наш акт 
o конституисању саопштићемо Краљевској влади 
на руке г. Министра Претседника, и кад будемо до- 
билп од м.ега обавест o дану отварања седница Се- 
ната, ja ћу бити тако слободан и сазватп седницу. 
Тпме   закључујем   данашњп   претходни    састанак. 

— Седница je закључена у  10,15   часова. 
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GODINA 2 BEOGRAD. 1932 GODINE KNJIGA 1 

1 REDOVNI SASTANAK 

SENATA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 
DRŽAN 31 OKTOBRA 1932 GODINE U BEOGRADU 

PRETSEDAVAO: 
PRETSEDNIK 

D-r ANTE PAVELIC 

SEKRETAR: 

D-r IVAN GMAJNER 

Trisiitna su g. g. Ministri: Prelsednik Ministarskog saveta Лт. Milan Srškif, Ministar socijalne politike i 
narodnog zdravlja Ivan Pucelj, Ministar bez portfelja đr. Haindija Karamehmedović, Ministar prosvete dr. 
Dragutin Kojić, Ministar poljoprivrede Juraj Demetrovi«, Ministar vojske i mornarice armiski đeneral 
Dragomir Ž. Stojanović, Ministar finansija đr. Milorad Đorđević, Ministar fizičkog vaspitanja naroda đr. 
Dragan Kraljević,   Ministar šuma i rudnika Viktor PogaSnik, Ministar inostranih   poslova   Bogoljuh   Jevtić 

i Ministar trgovine i industrije  Tvan Mohorif. 

POČETAK U 9,20 ČASOVA ч 

S A D K Ž Л J : 

1—Čitanje i usvojenje zapisnika I prethodnog sa- 
stanka; 

2 —Dnevni red: 
1 — Otvaranje sednica Senata Ukazom Nj. V. Kralja; 
2 — Utvrđivanje   dnevnog   reda   naredne sednice. 

Pretsednik đr. Ahte Pavelić: Otvaram I redovni 
sastanak Senata. Molim g. sekretara da izvoli pročitati 
zapisnik   I   prethodnog  sastanka. 

Sekrplor dr. Ivan Gmajner čita zapisnik I pret- 
hodnog  sastanka. 

Pretsednik đr. Anle l'avetić: Ima li kakve pri- 
medbe na pročitani zapisnik!' (Niko se ne javlja za 
reč). Pošto primedaba nema, to se zapisnik overov- 
Цф. 

Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom redu je 
kao prva tačka: otvaranje sednica Senata Kraljevine 
Jugoslavije po čl. 26 Zakona o poslovnom redu u Se- 
natu. 

Reč ima g. Pretsednik Ministarskog saveta. 
Pretsednik Ministarskog saveta đr. Milan Srškie 

čita: 

M I 

ALEKSANDAR   1 

po milosti Božjoj i volji narodnoj 

KRALJ   JUGOSLAVIJE 

Na predlog Pretsednika  Našeg Ministarskog saveta a na osnovu čl. 32   L'stava i   po  saslušanju   Našeg 
Ministarskog  saveta  rešili  smo i  rešavamo: 



6 I UEDOVM SASTANAK — :ri  OKTOBRA 1932.  

Da se sednice Senata sazvane u redovan saziv 20 oktobra 1932 godine otvore 31 oktobra 1932 godine 
čitanjem ovog Ukaza. 

Pretsednik   Našeg  Ministarskog  saveta   neka  izvrši ovaj  Ukaz. 

30 oktobra 1932 godine 
u Beogradu. ALEKSANDAR,  s. r. 

Pretsednik Ministarskog saveta, 

Dr. >I. Srškić, s. r. 

' Ministar bez portfelja, 
Dr. Кгашег. s. r. 

Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja, 
Ivan Pucelj, s. r. 

Ministar bez portfelja, 
Dr. H.  Karamehracdović, s. r. 

Ministar prosvete, 

Dr. Drag.  S. Kojić, s. r. 

Ministar  pravde, 
Dr. I. Šumenković, s. r. 

Ministar bez portfelja, 
Bož. Maksimović, s. r. 

Ministar saobraćaja, 
Laz. Rađivojević, s. r. 

Ministar poljoprivrede, 
Juraj Demetrović. s. r. 

Ministar vojske i mornarice,     f 

armiski đeneral 
Drag. Ž. Stojanovn*. s. r. 

Ministar finansija, 
Dr.  Mil. Donlevir. s. r. 

Ministar fizičkog vaspitanja naroda, 
Dr. Kraljević, s. r. 

MimsliU' građevina, 
Dr. Stjepan Srknlj, s, r. 

Ministiir šuma i rudnika, 
Viktor Pogačnik, s. r. 

Ministar inostranih poslova, 

Bogoljub Jevtlć. s. r. 

Ministar  unutrašnjih  poslova, 
Živ. Lazić, s. r. 

Ministar trgovine i industrije, 
iMohorič, s. r. \ 



STENOGRAFSKE BELESKE 

(Gospoda senatori saslušali su stojeći čitanje 
Ukaza Njegovog Veličanstva Kralja i propratili bur- 
nim, oduševljenim uzvicima: Živeo Kralj!) 

Pretsednik dr. Ante ^avelić: Pročitani Ukaz Nje- 
govog Veličanstva  Kralja prima  Senat na  znanje. 

Gospodo senatori, time je otvoren redovni saziv 
Senata, i u sporazumu s Vama slobodan sam predlo- 
žiti Vam da za danas po podne u 5 časova urečemo 
drugu sednicu sa ovim dnevnim redom: 

1) Izbor  Verifikaoionog   odbora   od   11   članova; 
2) Izbor Administrativnog odbora od 11 članova; 
3) Izbor Imunitetskog odbora od  11 članova; 
4) Izbor Odbora za molbe i žalbe od U članova; i 

.5)  Izbor  Finansijskog  odbora  od   15  članova. 
Prima li Senat ovako predloženi dnevni red? 

(Prima). Pošto je Senat primio ovaj dnevni red, za- 
kazujem narednu sednicu za 5 sati po podne i time 
zaključujem  današnji  sastanak. 

Sednica je zaključena u 9,30 časova. 




