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IV РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН 15 НОВЕМБРА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО: 

ПРВТСВДНИК 

Др, АНТЕ ПАВЕЛИЋ 
СВКРЕТАР 

Д-р ИВАН ГМАЈНЕР 

Прпсутпп су Г. г. Мпипстри: Иретседник Мннпетарског савета  др. ЗГилан Гршкић, Мшшстар социјалне 
иолитикс u 11а1)Одиог здравља Пнлн Пуцољ, Миипстар без портфеља д-р Хамдија Клрамохмедовић, Мшш- 
стар   војско   ii   морнарпце,   армијскн   генерал Драгомир Ж. Стојановнћ, Министар просвете др. Радснко 

Стапковић, Министар физпчког васпитап.а народа др. Лавослав Ханжск, 

ИОЧЕТАК У 10,30 ЧАСОВА 

€ A Д Г Ж A Л: 

1. Читање и усвојење записника III редовног 
састанка; 

2. Саопштење акта Народне скупштине o достав- 
,baHjy Сенату на даљи поступак предлога Закона o 
уговору o регулисању плаћања из робног промета 
као и no другим обавезама, закљученом у Прагу 8 
јуна 1932 године из.чеђу Краљевине Југославије и 
Чсхословачкс Републике; 

3. Молбе и резолуције из парода; 
4. Одговор г. Министра војске и морнарице на 

имтање сенатора г. Милоја Ж. Јовановића o начииу 
сиабдевања војске пољопривредним производима; 

5. Днрвни рсд; 1) Избор Одбора од II чланова 
за проучавање законског предлога o изменама и 
допунама Закона o лекарима спсцијалистима за бо- 
лести уста и зуба и o зубпим техиичарима; 2) Избор 
Одбора од 11 члапова за проучавање законског пред- 
лога o споразуму o научним, школским и уметничкии 
односима, заклЈученом и потписаном у Варшави 2 
дсцембра 1031 год. између Краљевине Југославије и 
Рспублике Пољске; 3) Избор Одбора од li чланова 
за прпумавањс прсдлога Закоиа г.г. Ивана Хрибара 

Г'" 

и другова o укидању фидеикомиса; 4) Изб( p Одбора 
од 15 чланова за проучавање предлога резолуиије 
сенатора г.г. Ивана Хрибага и другова o изради 
смерница за будућу државну   привгедиу  политику. 

Говорници: Министар војске и морнарице, ар- 
мијски генерал Драгомир Ж- Стојановић, Милоје Ж. 
Јоваиовић. 

Прктседник др. Аптс Пав«лић; Отварам четврти 
редовни састанак Сената Краљевине југославије. 
Молим г. секретара да изволи прочитати записник 
прошлог састанка. 

Секретар др. Ивап Гмајнер чита ?аписник трећег 
редовног састанка. 

Претседиик др. Алтв Павслић: Имаде ли каквих 
примедаба овако састављенои записнику ? (Нема.) 
Примедаба нема, записник се оверовљује. — Молим 
г. секретара да изволи прсчитати саспштење o за- 
конском предлогу упућеном Сенату од стране На- 
родне скупштинвч 

Секрртар др. Цваи Гмајнср чита: 
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НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Бр.   И742 
14-Xl-i932 год. 
у Београду. i 

Господине Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина на свом VI редовном састанку, одржаном 14 
новембра 1932 године, коначно усвојила Предлог За- 
кона o уговору o регулисањгЈ плаЉања m робног про- 
мета, кг.оиподругим обавезама, закљученом у Прагу 
8 јуна 1932 године, између Краљсвнне Југосливијг u 
Чехословачке Републике:тџ.тт joj од страис Министра 
иностраних послова и Министра трговиие и инду- 
стрије на сснови овлашћења датог им Указом К». В. 
Краља 15 јуна 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем; мспп je част, 
Господине Претседниче, у смислу члана 64 Устава 
и'§ 66 Законао пословномредуу Народној скупштини, 

доставити Вам дефинитивантекстовог законског пред- 
лога онако, како га je Народна скупштина усвојила, 
као и оригинал Указа o овлашћењу за подношење 
Народном претставништву поменутог законског пред- 
лога, — с молбом на Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог претресан je у Народној 
скупштини no редовиом поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом  поштовању. 

П. Претседник 
Народне скупштине, 

Др.  Косгна Поповић, C p. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Кралевине   Југсславије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редован 
сазив за 20 октобар 1932 године, на свом VI редовном 
састанку, олржаном l'i новембра 1932  године у Бео- 

граду,   решила je; 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

Уговору o регулисању плаћања из робног промета, као и  no другим обавезама, закључеиом у Прагу 8 
јуна 1932 године, између   Краљевине Југсславије и Чехословачке Републике, који гласи: 

§ 1 

Одобпава се и добија законску снагу Уговор o регулисању плаћања из робног промета, као и no дру- 
гим обавезама, закључен у Прагу 8 јуна 1932 године, који у оригиналу и у преводу гласи: 

Пов. бр. 259132 
ВЕРБАЛНА   НОТА 

Посланство Краљевине Југославије има част ста- 
вити до знања Министарству иностраипх послова 
Чехословачке Републике, да je Влада Краљевине 
Југославије одобрила уговор закључен 8 јуна 1932 
године у Прагу 0 регулисању плаћања из робиог 
промета, као и no доугим обавезама између Чсхо- 
словачке Републике и Краљевине Југсславије. 

Краљевско посланство користи и гву прил!1ку 
да понови чехословачком Министарству иностраиих 
послова    уверељс   o   његовом   високом  поштов^љу. 

У Прагу, 14 јупа 1932 године. 

УГОВОР 
закључен између Владе   Краљевине   југгславије и 
Владе Републике  Чехословачке o регулисању гла- 
ћања из робног ripomtra, као и no другим ооавезама 

између обеју држава. 

Чл. 1 

Влада Краљгвиие Југославије и Влада Чехосло- 
вачке Републике закључиле су, у циљу регулисања 
плаћања потраживања из робног промста, као и по- 
траживања no другим осиовима,  овлј Уговор. 

Чл. 2 

Плаћање помепутих узајамиих штраживања врши- 
ће сс преко збирпих рачупа, т.ј. прско збпрног ра- 
чуна Народне банке Краљевине Југославије који he 
се водити код Зсмаљскс баике у Прагу и преко збир- 

пог рачуна Чехословачке народие банке, који ће се 
водити код Народне банке Краљевине Југославије у 
Београду. Оба рачуна нодиће се у чехословачким 
крунама; за обрачуиавање потраживања која гласе 
na динаре у чехословачке круне, узимаће се за основ 
заокругљени валутни паритет ових валута: 100 ди- 
napa равно 59,444 чсл. круна, 100 чсл. круна равно 
168,226 динара. Потраживања која гласе на неку 
другу валуту обрачунаће се у чехгсловачкши кру- 
нама исто тако према законском валутном паритету; 
ако су то пестабилизоване валуте, no курсу берзе у 
Цириху, последњих дапа пре уплате односног по- 
траживања -на збирни рачун. 

Чл. 3 

У случају иромене папитетских курссва, који 
чине основ обрачунавања na збирним рачунима, 
обуставиће се уплата иа збирпе рачуле na обсма 
странама дотле, док се не постигпе споразум o no- 
требним измепама овог уговора, при чему сс исплате 
до тада извршених уплата на збирним рачупима 
имају још извршити у смпслу овог уговора. 

ЧЛ. 4 

Југословепски дужпици плаћа^е п(,тражипања 
чсхословачких поверилаца за увсзену робу na збир- 
пи рачун Чехослсвзчке пародне банке код Народие 
бапке КралЈевине Југославије у корист чсхословач- 
ког повериоца. 

Чехословачки дужпици плаћаће потраживања 
југословепских    повсрилаиа   na робу   извсзену кл 
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Југославије на збирни рачун Народне банке Кра- 
љевине Југославије који се води код Земаљске бапке 
у Прагу у корист југословенског повериоца. 

При томе се не чини разлика да ли je потражи- 
вање настало пре но што je овај уговор ступио у 
важност. 

Чл.   5. 

Народна банка Краљевине Југославије и Зе- 
маљска банка у Прагу обавештаваће се међусобно 
o извршеној уплати с молбом да се изврши исплата 
односном повериоцу. 

Ишлате се начелно врше no хронолошкои реду 
налога за исплату. Народне банке задржавају себи 
право споразума у изванредним случајевима o пре- 
коредној исплати неких потраживања; 

Поверилац има право тражити одмах исплату 
одговарајућих с^ма, т. ј. извршење налога за исплату 
само у том случају, ако збирни рачун исказује по- 
траживање; иначе ће се исплата извршити тек када 
буду учињене нове уплате. 

Дужници се не ослобађају од својих сбавеза 
већ у тренутку када су положили новац на збирни 
рачун него тек у тренутку кгда je поверилац примио 
измирење свог потраживања. 

Чл, 6 J 

Обе Народне банке споразумеће се o томе, које 
he друге врсте обавеза бити измириване путем кли- 
ринга у смислу чл. 2. 

Чл.   7 

Народне банке споразумеће се од случаја на 
случај o томе, да се дозволи директно обрачунавање 
и плаћање између југословенских и чехословачких 
извозника иувозника на основу међусобних послова. 

Чл.   8 

Обе Народне банке предузеће мере да не буду 
чињене отежице и да не настану одуговлачења при 
плаћању доспелих потраживања на   збпрне   рачуне., 

Чл.   9 

Измирење салда које би остало после истека 
уговора, оставиће се доцнијем споразуму. Ако со 
споразум не постигие o измирењу салда за 15 даиа 
после истека уговора, салдо he бити издшрено да- 
л.им плаћањем на иачин, којн je наведеи у чл. 4 
уговора иа збирном рачупу, који има да покрије 
поменуто салдо. 

Чл.   10 

AKO TO буду прилике захтевалс. на жељу једне 
или друге стране повешће се преговори и у току 
трајања уговора o прилагођењу уговора измењеним 
приликама. 

Чл.  11 

Уговор ступа на снагу 22 јуна 1932 године a 
важиће три месеца; on може бити отказан 15 дана 
npe истека важности. Ако не буде отказаи,   његова 

важност   се   продужује  аутоматски   увек  за   месец 
дана. 

11 par, 8 јуна  1932 године 
За Владу  Краљевине Југославије 

II. J. Бајдони, с. р. 

За  Владу  Цехословачке Републике 
Д-р Фридмап, с. р. 

§ 2 
Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потпише 

и кад се обнародује у вСлужбенш новинама*, a оба- 
везну силу добија, као што je то предвиђеио у члану 
11  поменутог Протокола. 
14 новембра  1932   године 

у Београду 

П. Претседник Народне скупштине, 
Д-р К. Шповић, с. р. 

Секретар. 
Гавро Милошевић, с.  р. 

Претседник д-р Анте Павелић: Пошто je овај 
уговор фпнансијске природе, шолим Сенат да прими 
мој предлог да овај законски предлог упутимо Фи- 
нансијском одбору, да га проучи и поднесе Сенату 
извештај до сутра у вече. Прима ли Сенат овај мој 
предло! ? (Прима). Пошто Сенат прима, онда he се 
тако и поступити. 

Молим г. секретара да изволи прочитати при- 
спеле молбе и резолуције из народа. 

Секртар д-р Ивап Гмајнер саопштава молбе и 
резолуције; Пољопривредног удружења за Банат; 
Трговинске и индустријске коморе из Великог Беч- 
керека; Удружења пољопривредника Дунавске ба- 
новине. 

Претседник Д-р Анте Иаволић: Ове молбе и 
резолуције упутиће се надлежиом Одбору за молбе 
и жалбе. 

Реч има г. Министар војске и мориарице да 
(дговори на питање сенатора г. Милоја Јовановића. 

Мшшстар војскс u мориарице, армијст ђенерал 
Драгомир Ж. Стојановић: Господо сенатори, господин 
сснатор Јовановић Милоје упутио ми je 9 септембра 
ове годние питање o начину снабдевања војске са 
пољопривредним производима. 

У мотивацији свога питања навео   je: 
а) Да су цене пољопривредних производа који 

су потребни за војску као људска и сточна храна,ито 
за војникс у првом реду пшеница, a за стоку зоб, сено 
и слама, данас тако ниско пале, да пољопривредник 
за њих ие може добити ни вредност самих производ- 
них трошкова, a пајвећим делом да их ne може у 
uiiiiiTe нп продати. 

б) Да ме1;утим Министарство војске И морпа- 
рице наоавља веће количине ових артикаша no врло 
високој цени путем уговора са поједипим лиферан- 
тима, a обавештен je да постоји авакав случај у При- 
штини и осталим гармизошша у Јужној Србији, 
чиме се користе само лиферанти којима Министарство 
војске и морнарнде плаћа зоб no 155 динара за 100 
Килограма, дск они купују од произвођача no 80—90 
дипараза 100 килограма и на тај начин зарађују 50— 
60%. Ирема оваквом стап.у, вели, namelie се потреба 
да се снабдевање војске врши напосредним откупом 
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онога што je војсци потребно од самих произвођача, 
чиме би се посигло то, да произвођачи добију бољу 
цену за своје производе, a Министарство војске и 
морнарице за 25% јевтинију цену од цена које сада 
добија посредним путем — преко лифераната, али 
увиђа и налази и сам, да се овом начнну набавке 
може приступити само онда, ако би Министарство 
финансија ставило на расположење Министарству 
војске и морнарице потребне суме, да би се откупљене 
количине одмах на лицу места исплаћивале произво- 
ђачнма. ' 

После ових излагања, поставио ми je следећа 
питања: 

а) Да ли уви1)а1и,да je крајње време и иеопасодна 
потреба и да то највиши интереси пољопривреде за- 
хтевају.дасесвеоно што се може Ha6adHTH непосредно 
одпроизвођача од ових и набавља, и да се избегавају 
лиферанти у свима овим случајевима, где je то мо- 
гуће. 

б) Да ли сам штогоду овоме правцу предузимао, 
na,   ако    јесам, шта сам и колико предузимао;  и 

в) Да ли сам и кад и колико тражио од Мнни- 
стра финансија потребна новчана средства, да 
би се директно снабдевање војске од народа могло 
спроводити. 

Ha ова питања част ми je одговорити: 
1; Све потребе за исхрану војске и војно-државне 

стоке, a нарочито пшеница, зоб, сено и слама набав- 
љају се искључиво и čamo од произвођача, било непо- 
средно путем сталних комисија у гарнизонима, било 
посредно, преко Главних савеза земљорадничких 
сељачких и других разних житарских, житних, 
аграрних, произвођачких и т. д. задруга. 

За осигурање гарнизона на територији Јужне 
Србије, поред сталних комисија које су вршиле 
откуп сточне хране непосредно од произвођача, ра- 
ђено je и преко разних задруга п у том циљу закљу- 
чене су погодбе, и то са Савезсм аграрних заједница 
земљорадничких задруга из Скопља, Главном про- 
извођачксш задругом из Скопља, Косовском зем.*о- 
радничком жптарском задругом из Приштине и нај- 
зад Главним савезом српских земљорадничких за- 
друга из Београда. 

Овај начин набавке и сада се спроводи, те ни- 
један уговор у овој години није закључен од војске 
ни са' једним лиферантом сем уговора за ситније 
локалне потребе гарнизона, који се односе нскљу- 
чиво на набавке сувог варива, тестенине, масти н 
зачина. 

2) Овај начин набавке регулисао сам пред сам 
почетак овогодишње набавне сезоне својим реше- 
њем КП.Бр. 9000 од20јуна 1932 године, no коме 
се све потребе сточнехране: зоб, сено и слама имају 
откупљивати комисијски директно од произвођача, 
док понуде Главних савеза n осталих земл.ораднич- 
ких задруга доставл.ају се Мпнистарству војске и 
морнарице на оцену и одобрење, na je искључена 
свака могућност да се ма каква испорука одобри 
лиферантима. 

Циљ овог мог основпог паређења за овогодишње 
осигурање било je", да се све потребе набављају ко- 
миспјским путем, само и иепосредно од произвођача. 

3) Иред почетак овогодишље набавне сезоне 
писмено сам изнео Господину Министру фииансија 
потребу, да се свима комаидама, које he вршитп 
откуп пољопривредиих производа непосредно од про- 
нзво1)ача.   што   пре доделе  и   пошаљу   најнужније 

суме новца, напомињући да ће се само готовим пов- 
цем моћи спроводити и остварпти овај начин иа- 
бавке. 

Претссдпик д-р Антр Иавелић: Молим.сенатора 
г. Јовановића да се изволи изјаснити, да ли се задо- 
вољава одгсвором господина Министра. 

Милојо! Ж. Јовановић: Ja сам задовољап од- 
говором г. Министра., и хвала му на његовом жцрп- 
ном излагању ове стварп. 

Неопходно je било потребно, да се приступи 
овом начину набавки за војску, И сматрам, n сма- 
трао сам, да ће такав начин бити користан и за npo- 
извођаче a и за саму војску, која ће na тај начпн моћи 
јевтиније своје потребе набављати. 

Види се међутим овде, да je цела ствар застала 
и да се не може извести зато, што се г. Министру 
војске и морнарипе и иојединим командама не став- 
љају na расположеи.о иотребна новчана средства. 
Када je r. Министар финансија последил! пут o 
томе говорио овде, он je употребио као разлог про- 
тив мојега предлога, да се у колико нема готовсга 
новца, од произвођача примају признанице за про- 
дате производе, и да се те признанице у толикој 
CBOTu употребе као отплата пореза, да то не би било 
згодно, јер да њему требају ликвидна средства, a 
ne признанице. 

Господо, кад војска мора да живи, кад војска 
мора да набави своје потребе, када се за те потребе 
мора платити и друпиа, онда зашто се и произво- 
ђачу то не плати, односно ако се момектано ne може 
платити, да му се издаду признанице, и да се те при- 
знанице употребе као отплата псреза. Нема ту го- 
вор a o некаквом ликвидитету. Када се наплати оно- 
лико у признаницама порез, колико износи гтотреба 
војске за нздржавање, опда сама та напомена, да 
се тиме вређа ликвидитет државне касе, држим да 
није на свом месту. 

Ja мислим, господо, да he сваки моћи лако ра- 
зумети, када се види како се данас врше ексекуције 
у огромној мери, када се износе ir продају за на- 
плату пореза најпотребније ствари, да ćm народ радо 
примао и признанице за своје лроизводе, кад би 
им се те признанице обрачунавале у отплату пореза. 
Ja поновпо наглашујем да би било потребпо, да се 
то тако и чини, да се овакве признанице издају код 
набавке за потребу војске и да финансијске уста- 
нове притају те признанице као готов новац. 

Најзад имам да кажем u ово, да ja ne бих могао 
овај рсзлог г. Министра финансија усвојити још из 
једног разлога. 

Господип Иретседник Министарског савета не- 
давно у својем швору, одржаном у посланичком 
клубу, није дао тако рђаву слику o нашем финансиј- 
ском стању, да се пи редовпе потребе војске не могу 
набав.г.ати за готов новац, n ja сматрам да je no 
среди саио једна врста саботирал.а од страпе извес- 
них чиновника, којима се ипак onaj начин иаПав- 
љања, као што je рапије бпо; вишо допада. 

Господо, има још нешто. Г. Минивтар труди се 
да врши пабавке за војску пепосредно од парода 
и од задруга. Ha крају крајева мемојте, господо, 
да одмах при помеиу речи вадруга всрујете, да he 
све што те аадруге раде бити у отпту корпст на- 
рода. Ja ргзумем задруге, које пабавл.ају храну 
од својих планова, na je после продају. Лли, господо, 
ja мислим да и ви многи знате, да пбједине задруге 
нмају два-три трговца,  задруге држе  у својим ру- 
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кама и да  omi у сгвари постижу главни део зараде, 
a да остали чланови задруге од тога ништа не виде. 

Ja захваљује.м г. Министру којске нн његовом 
одговору, јер видим код њега добру вољу да cnpo- 
води своју интенцију у погледу наоавке хране за 
војску непосредно од народа односно преко задруга. 
Ja га само молим да поново до1)е у везу са r. Мини- 
стром финансл.а и да настане, да се овај начин на- 
бавке како ra je он сам предузео још боље оствари 
и у дело   спроведе. 

ПptuiceOiiiiK д-р Лнте Павелић: Пошто се je 
г. нитач задовољио одговором г. Министра, прела- 
зимо на диевни ред. Прва тачка дневног реда je и? 
бор Одбора од 11 чланова за проучавање законског 
предлога o изменама и допунама Закона o лекарима 
специјалистима за болести уста и зуба и o зуоним 
техиичарима. Предата ми je свега једна кандидатска 
листа, подупрта довољним бријем предлагача, на 
којој су иредложени за чланове Одбора ова госпоДа: 
Д-р Ивковић Момчило. Јанковић Стјепан, д-р Крул> 
Урош, Нешковић Јован, Гај Људевит, д-р Рајар 
Јанко, д-р Сулејмановић Џафер, КукуЈБсви11-Сак- 
цински Фрап, Хриоар Иван, д-р Тол^ашић Љубо, 
д-р Гаврила Емило; a за замснике господа: Byjnh 
Павле, д-р Гмајнер Изан, д-р Дескица Урош, Дра- 
гоиић Милутин, Ковачевић Тсма, д-р Љубибратић 
Саво, Михалџић Стеван, д-р Плој ЛТирослав, По- 
повнћ Матија, Самуровнћ Јапко, Хаџи-Бошковић 
Трајко. 

Нрима ли Сепат предложену листу ? (Прнма). 
Озјављујем да су госиода чија су имена прочитана 
изабрана у овај Одбср. 

Црелазимо на другу тачку дневног реда: избор 
Одбораза проучавање законског предлога o eno- 
разуму o научпим, школским и уметничким односима, 
закљученом и потписансм у Варшави 2 децембра 
1931 године између Краљевине Југославије и Репу- 
блике  Пољоке. 

Поднета ми je само једна кандидатска листа, 
подупрта од довољнпг броја предлагача. у којој се 
предлажу за чланове тога Одбора следећа господа- 
Бањапни Јово, Вујић Иавле, 1'лушац, д-р Васо, Јо- 
вановиН Ж. Милоје, Костренчић д-р Марко, Ивковић 
д-р Момчило, Рожић д-р Валеитин, Гавриловић д-р 
Богдаи, ToMnh Светозар, Шиловић. д-р Јосип и Сми- 
љанић Крста; a за заменике господа: Алибеговић 
Асим, Алкалај д-р Исак, Виловић Осман, Обрадо- 
вчћ Паја, МајстровиК д-р Иво, Грегорин д-р Гу- 
став, Мићић д-р Мића, Цветковић Јардан, Гаврила 
д-р Емилр,   Поповић Дака и Љубиоратм!! д-р Саво. • 

Прима ли Сенатовакр предложенулисту? (При- 
ма). бенат усваја ову листу. 

Прелазимо на трећу тачку дневнога реда: избор 
Одбора ОД 11 чланова за проучавање предлога Закона 
r. г. Ивана Хрибара и другова o укидању фидеико- 
миса. Поднета ми je свега једна кандип.тска листа, 
подУпрта од довољног броја предлагача, у којој се 
предлажу за члаиове тога Одбора  господа:   Гаври- 

ловић д-р Бзгдан, Радовановић Крста, Радуловић 
Марко, Мајстровић д-р Иво, Марјановић Милан, 
Равинхар д-р Владимир, Кукуљевић-СакцинскиФран, 
Котур д-р Ђура, Хрибар Иван, ШупеЈИна д-р Бења- 
мии и Илиџановић Димитрије; a за заменике господа: 
Богојевић Baca, Арнаутовић Шериф, Видаковић Ан- 
тун, Грасл д-р Георг, Ђирлић Петар; Добринић 
Петар, Јалжабетић Томо, Муфти11 Салем, Убавић 
Павле, Тринајстић д-р Динко и Махмутбеговнћ Се- 
федин. 

Прима ли Сенат овако предложену листу? (При- 
ма). Објављујем да je Сенат усвојио ову листу. 

Прелаиимо на чегврту тачку дневнсга реда: 
избор Одбора од 15 чланова за проучавање предлога 
резолуције сенатора г. г. Лвана Хрибара и другова 
o изради смерница за будућу државну привредну 
политику. Предата ми je свега једна кандидатска 
листа, подупрта од довољног броја предлагача, у 
којој се предлажу за чланове тога Одоора следећа 
господа: Тимотијепић Коста, Хрибар Иван, Фј ан- 
гош д-р Отон, Мајстровић д-р Иви, Церовић Гаврило, 
Поповић Дака, Глушац д-р Васо, Шола Атанасије, 
Ј( вановић Ж. Милоје, Хаџи-Ристић Спира, Симо- 
новић Милан, Плој д-р Мирослав, Теслић Петар, 
Драгсвић Милутпн и Шверљуга д-р Станко; a за 
заменике господа: Мићић д-р Muha, Видп<овић Ан- 
тун, Дсбринић Петар, Грегорин д-р Густав, Јалжа- 
бе^ић TOiMo, Ковачевић Тома, Обрадови!! naja, Са- 
муровић Јанко, ПоповиЈх Матија, Кукуљевић-Сак- 
цииски фран, Поповић Милан, Алибеговић Асим, 
Гмајнер д-р Иван, Цветковкћ Јордан и Хаџи-Бош- 
ковић Трајко. 

Чрима ли Сенат овако предложену листу? (При- 
ма). Објарљујем да je Сенат усвојио ову листу. 

Иозивам изабране Одборе да после седнице 
сстану овде и да се конституишу, a нарсчито Одбор 
који има да проучи коивенцију са Пољском, да мо- 
жемо евевтуално ту тачку ставити за следећи дневни 
ред. 

• Пошто je тиме днеБии ред исцрпен, предла- 
жем да Сенат изволи за идуку седницу примитп 
следећи дневни ред: 

1) Претрес интерпелације сенатора г. Гаврила 
Церовића на г. Министра финансија no предмету 
злоупотребе Љубиса1а Илића, бившег шефа Ката- 
старске секције у Битољу; И 

2) Претрес интерпелације сенатора г. Милоја 
Ж. Јовановића на r. Министра просвете no пред- 
мету повреде Закока o средапм школама приликом 
полагања приватиих испита Светозара Пешића, шефа 
кабинета бана Дрипске бановине. 

Ирима лпСенат предложениднеБПиред? (Ирима). 
Објављујем да je овај дпевни   ред   примљен.   Тиме 
?акл>учујсм данашњу седницу, a идућу заказујем за 
етвртак, 17 о. м., у 10 сати npe подне, са горњим 

дневним редом. 

Седиица je закључена у  11 часова. 




