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"•. ■•■■-■•'   --    " •■' p т — 
сенатори, отварам -ХХ! редовни састанак Сената 
ii молпм г. секретара да прочита записник nauici 
задњег састанка. 

Секретар др. Тзура Котур чита записник XX 
редовног састанка. 

Претседник   лр-   Љубомир   Томашић;     Има 
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.m, господо, каквог приговора овом и овако сас- 
тављепом записпику? (Псма). 11риговора нема, за- 
пасмик се овсровлЈује. 

Господо сенатори, изволити чути четнри У- 
каза fberoBor Величанства Краља. 

Први Указ гласи: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и војш пародиој 
Краљ Југославије 

Уважавајући оставку коју су нам поднели: 
Претседкик Нашег Мипнстарског савета Узу- 

noBnii T. Никола; 
Ham Мииистар без портфсл>а др. Крамер Ал- 

бсрт; 
Ham Мииистар социјалие политике u марод- 

иог здравл>а ПуцелЈ Иван; 
Наш Министар без портфсља др. Карамехме- 

довић Хамдија; 
limu Министар без портфел>а др. Којић Дра- 

гутин; 
Ham Министар просвете др. Шуменковнћ И- 

лија; 
Ham Мииистар правде Максимовић Божидар; 
Ham Мииистар без портфеља др. Анђелиновић 

Гргур Будислав; 
Ham Мипистар саобраћаја Радивојевнћ Лазар; 
I iam Миимстар трговине и индустрије и Зас- 

тупиик Миннстра шума и рудиика Деметров1ић Ју- 
рај; 

Ham Мииистар војске и мориарнце, армијски 
ђенерал Стојановић Ж. Драгомир; 

Ham мииистар (Јшиаисија др. ЂорђевиН Мило- 
рад; 

Ham Мииистар граћевина и Заступник Mmmc- 
тра пољопривреде др. Сркуљ Стјепан; 

Ham Мииистар иностраиих послова Јевтић Бо- 
гољуб; 

Ham Мииистар унутрашњих послова Лазић 
Живојин; и 

Ham Мииистар физичког вагпитања нapoд^ 
др, Ханжек Лавослав —■ разретавамо их од дуж- 
ности и ставлзамо на расположеЈБе, a 

НОСТАВЛ^АМО: 
За Претседника Hamer Мииистарског савета У- 

зунбвића Т. Николу, Претседника Министарског 
савета на pacпoлoжeIby и народног послаинка; 

За Hamer Министра пољопривреде др. Којића 
Драгугама, Министра на расположењу и вародног 
посланика; 

За Hamer Министра просвете др. Шуменкови- 
ћа Илију, Министра na расположењу и народиог 
послапика; 

За Hamer Миинстра правде Максимовића Бо- 
идадара, Мииистра на расположен>у и иародног 
посланика; 

За Hamer Министра саобраћаја Милосављеви- 
ha Светислава, бана Врбаске бановиие; 

За Hamer Мниистра физичког васпитања на- 
рода др. АнНелиновића Гргура Булислава, Минис- 
тра na пасположен^у и народног послаиика; 

За Hamer Министра трговине и иидустрије Де- 
метровића Јураја, Министра иа расположек>у и na- 
родпог  иосланика; 

За Hamer Министра финансија др. Ђорђевића 
Милорада, Министра na расположењу; 

За Hamer Министра грађевина др. Сркуља 
Стјепана, Миннстра na расположењу; 

За Hamer Миннстра иностраних послова Јев- 
Tulia Богол>уба, Мнпнстра na расположењу; 

За Нашег Мшшстра унутрашњих послова Ла- 
зића Живојнна, Мипистра na расположењу; 

За Hamer Мштстра соцнјалпе полптике и na- 
родног здравл.а др. Новака Фрапа, адвоката и се- 
натора; 

За Нашег Министра војске n морнаршце Ми- 
лсваповића Ж. Милапа, армпјског ђенерала; и 

За Hamer Министра шума и рудника др. Ул- 
манског Милапа, генералног директора тумски- 
индустријског предузећа Добрл>ин-Дрвар. 

Претседпик Hamer Мипистарског савета нека 
изврши овај Указ. 

KS  априла   1934  године 
у Београду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Претседник Министарског савета, 
Нпк. T. Узуновић, с. р. 

Цруги Указ гласи: i*   i 

MH 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вол.и народној 
Крал. Југославије 

Нотто he се Ham Мипистар иностраннх no- 
слова Јевтић Богољуб бавнти извссно време у ино- 
странству то, на предлог Претседника Hamer Мн- 
нистарског савета a na основу чл. 12 Закона o у- 
ређењу Врховне државне управе — постављамгг 

Зазаступника Hamer Мнпистра шшстраних no- 
глова др. Крјића Драгутина, Hamer Мииистра по- 
љопривреде. 

Претседиик Hamer Министарског савета нека 
изврши овај Указ. 

17 јуиа 1934 године 
у Беогпаду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
Претседник Мннистарског савета, 

Ник. Т. Узуновић, с. р. 

Трећи Указ гласи: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој и вол>и народној 
Краљ Југославнје 

Ha предлог Претседннка Hamer Министарског 
савета, a na основу чл. 86 Устава 

ПОСТАВЉАМО: 

За бана Зетске бановине Сочицу Мују, сеиато- 
pa и 

за баиа Врбаске баповине Ђорђевића Драго- 
слава, помоћника Министра просвете у пензији и 
tenaropa, 
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Претседник Машег Министарског савета иека 
изврши овај Указ. 

23 априла 1934 године 
у Београду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
Прет :едник Мниистарског савета, 

Ник. Т. Узуновић) С. р. 

Четирти Указ гласи: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вољи народној 
Краљ Југославије 

Ha основу члапа 50 Устава именујемо за се- 
иатора: Анића Лазара, економа из Орашца. 

Претседпнк Ilauier Мнпистарског савета нека 
изврши овај Указ. 

14 априла 1934 године 
у Београду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Претседник Министарског савета, 
Ник. Т. Узуновић, с. р. 

(Сва господа сенатори саслушали су стојећи 
читање сва четири Указа и пропратили одушевље- 
ним узвицима: Живео Краљ!) Прочитани Укази при- 
мају сс на знање. 

Господо сенатори, данас не виднмо у нашој 
средипи једиог мнлог друга, сенатора др. Ивапа 
Гмајнера. Он се je na 22 маја отселио у вечиост. 

У аналима Сената Краљевине Југославије би 
he иа видном месту забележено име овог првог 
његовог секретара, човека који у оданости Крал^у 
и Отаџбини иије пуштао никоме испред себе, човс- 
ка који je својом племенитошћу и тактом бно ро- 
ђени мисионар за стишавање духова и сређивање 
плодова сваког доброг националиог рада. 

Слава нашем милом другу, др. Ивану Гмај- 
иеру! 

(Сва господа ceFiaropn саслушали су стојећи 
гсвор г. Претгедника Сената и сложно узвикиули. 
Слава др. Иваиу Гмајперу!). 

Претседипк: др. Љубомир Томашић: Молим 
господу сенаторе, да саслушају извештај г. r. Ми- 
нистара o сапкцнонисању закона. 

Секретар др. Ђура Котур чнта: 
1. — Господин Мипмстар иностраних послова 

иг.вештава Сешат да je lb. В. Крал> благоизволео 
потврдити 24 маја ове године Закон o протоколу 
уз трговинсми споразум закЛ)ученом између Краље- 
пиме ЈугоСлавије и Републике Немачке и Закон o 
међународној конвенцији o телекомуникацијама 
зчкљученој и потписаној у Мадриду 9 децембра 
1932 године. 

2. — Господин Мипистар финансија извешта- 
ва Сенат да je Њ. В. Крал^ благоизволео потврди- 
ти 28 марта ове годиие Финансијски закои за 1934- 
35 годину. 

3. —■ Господин Мииистар социјалне политико 
и народиог здравља извештава Сенат да je Њ. В. 
Крал. благоизволео потррдити 28 марта овс годи- 
не Зпкон o сузбијању полних болестн. 

Претссдччк др. Љубомир Томашић: Ови саоп- 
штени нзвештаји o санкционнсан^у напред паведе- 

пих Закоиа примају се на знаше. 
Изволите чути извештај o закопском предло- 

i у упућеном Сенату од стране Народне скупштине 
Секретар др. Таура Котур чита: Господин Прет- 

седник Иародпе скупштине доставл.а Сенату на рад 
саобразно чл. 64 Устава предлог закона o измена- 
ма и допунама у закоиу o државлЈанству од 21 сеп- 
тембра 1928 године, у редакцпји како га je Народ- 
иа скупштогна усвојила иа своме XXXVI редовном 
састанку одржаном 14 јуна ове године. 

Претседник др. Љубомир Томашић: У смислу 
§ 53 нашег Пословног реда за овај закоиски пред- 
лог изабраћемо на крају седнице нарочити од- 
бор који he га проучити и поднети извештај до 
сутра у всче. Je ли С.енат сагласан са овим мојим 
предлогом? (Гласови: Јесте!). Онда објављујем да 
je Сеиат овај мој предлог прихватио. 

Молим да састушате интерпелације упућене 
г.г. Министрима, 

Секретар др. Ђура Котур саопштава: Сенатор 
г. 111ер11(|) ApnavTOBnii поднсо je иитерпелацију на 
Мипистра пољопривреде у ствари неправилности 
прн ликвидацији беглучких отштета. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Ова ин- 
терпелација je упућена надлежном Мннистру по- 
л>опривреде на даљи законски поступак. 

Изволите чути, господо сенатори, извештај r, 
Мипистра 110л>опривреде o другој једној иитсрпе- 
лацији. 

Сскрстар др. Ђура Котур саопштава: Г. Мини- 
стар пољопривреде извештава да he одговорити на 
ннтерпелацију сенатора г. Шерифа Арнаутрвнћа у 
ствари иеправилноста при ликвидацији беглучких 
отштета, кад прикупи податке. 

Чрстссдппк др. Љубомир ToMauiHh: Ова ин- 
терпелација прима се na знање. 

Изволте, господо сепаторн, чути молбе г. i 
сенатора за боловапЈС и отсуство. 

Сскретар др. Ђура Котур саопштава: Сенатор 
г. Милован Џаковић моли Сепат да му изволи о- 
лобрити 15—20 дапа отсуства ради лечења. 

Претссдиик др. Љубомир Томашић: Одобрава 
ли Сенат тражено отсуство? (Одобрава.)- 

Сскретар др. Ђура Котур саопштава: Сепатор 
г. др. Јапко Рајар   моли за месец дава   боловања. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Одобрава 
ли Сенат? (Одобрава.)- 

flouiTO Сепат одобрава, објављујем да je от- 
cvcTBO г. Мнловану Џаковићу и боловање г. др. 
.lanKV Рајару одобрено. 

Молим г. секретара да прочита извештај Ве- 
рификационог одбора. 

Секрстар др. Ђура Котур чита: 

Београд, 18 јупа 1934 годипе 

СЕИАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЛЕ 

) Бсоград 

Верификациони одбоо прпмио je преко Прет- 
седништва Сепата Бр. 1549/34 вест o смрти сепато- 
pi поч. др. Ивапа Гмајнера. 

По проучењу изборпнх аката од 3 јануара 
1932 годипе за избрр сепатора изборпе једнппце 
Спвске баповппе, Верификациони одбор je утврдио, 
да иа место премипулог сепатора др. Ивапа Гмај- 
нера, са кандидатске листе сенатора и Мипистра у 
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пензији г. др. Шверљуге Станка, долазн за сенато- 
ра г. др. Немец Јосип, адвокат и јавни бележник 
из Петриње. 

Саопштавајући предње, Верификационом од- 
бору 'iiicT je предложита Сенату, да ва место пре- 
минулог сенатора др. Гмајнера Ивана, са листе се- 
натора и Министра у пензији г. др. Станка Швер- 
л.хте за избор сенатора изборне јединице Савске 
бановине, изволи позвати за сенатора г. др. Немеца 
Јосипа, адвоката и јавног беЛежника из Петриње. 

За секретара, 
llajo Оорадовић, с. 

■ За Пј^етседника 
Верификационог одбора 

Потпретседник, 
Днм. Илиџановић, с. p 

Члапови: 
М. Џакозић) с. р. 
М. Радуловић, с. р, 
Л. Станковић, с. р. 

Рретседник др. ЈВубомир Томашић: Прима ли 
Сенат овај извештај Верификационог одбора? (Прп-! 
ма). I loniTo Сеиат прима, оглашујем да за сенато- 
pa долази г. др. Немец Јосип, адвокат и јавни бе- 
лежник. Г. др. Немец биће позван na полагање за- 
клетве и вртење сенаторскс дужности. 

Молим г. секрстара до П110чита молбе и жалбе. 
Секретар др. Ђура Котур чита: Молбс, жалбе 

ii резолуције; Политичара и претставника разних 
прииредиих институција изЗагреба;Општине града 
Дубровннка n прстстанпика трговинско индустриј- 
ске и запатскс коморе; Друштва кућевласника н 
земљопоседиика из Загреба; Ристе БошковиИа из 
Мостара; Зо|)с Угричић из Београда; Уроша Пуда 
из Сарајева; Тодора Шакотића из Лебана; Ђорђа 
Ђуреидића из Бугојна; Драгутина Инкиостра, сли- 
кара из Београда; Петра Чанчаревића, жупника и 
доброволЈца из Београда; Претседника општина; 
киежевачке, кумодрашкс, респичке, мирнјевске, же- 
л.езиичке, жаркрвачке, маломокролутке и јајинач- 
ке; Миливоја Дамњановића и Богол>уба Јованови- 
ha из Кумодража; Потпорног друштва војних пен- 
аионера из Загреба; ПолЈОпривредног удруженЈаи'5 

Брода; Учитељског удружења из Сарајева; Мнлн- 
воја Стојимировића и другова из Самариновца; 
Ћирила Косуландића; Анђела Гавранића, Андрије 
^нтонића из Цариграда; Удружења трговаца v 
Жабљу; Удружења ликовних уметшика из Београ- 
да; Радничке коморе из Новог Сада; Ловре Фара- 
зина, учитеља из Лепдаве; „Ферума" д. д. нз Субо- 
тице и др Јове Цвијете из Дубровника. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Све саоп- 
штене молбе, жалбе и резолуције упутиће се na рад 
Одбору за молбе и жалбе. Прелазимо na дневни 
ред. Ha дневном реду je утврђивање дневиог реда. 

Господо сенатори, са вашом дозволом ja бнх 
предложио овај дневни ред; Претрес извештаја од- 
бора o предлогу Закона o изменама и допунама^у 
Закону o дрисављанству од 21 септембра 1928 год. 
Прима .m Сенат овај дневни ред? (Прима). Дневни 
ред je примљен. 

A сада, — како сам neli прије пајавпо — у 
смислу § 53 Пословника пре завршетка седнице и- 
забраћемо одбор за претрес овога законског пред- 
fiora. Предложеиа je само једпа листа са довољ- 
iiiiM бројем предлагача, потписапих сепатора, и 
према томе листа која потпупо одговара закопским 
условима. Ha тој листи су предложени следећи 
члаиони: Јован Алтипармаковић, Осмаи Виловић, 
Димитрије Илиџановић, Милоје Ж. Јовановић, Др. 
Георг Грасл, Фран Кукуљевић-Сакцински, Јовап 
Нешковић, Милан Марјановић, Крста Радовапо- 
IMIII, Маркч) Pa.iv.'ioBnh н др. Бењамин Шуперина, a 
као замепици: др. Исак Алкалај, др. Васо Глушац, 
др. Густав Грегорин, др. Урош Десница, Јеремија 
Живановић, др. Muha Мићић, Милан Поповп!), др. 
Сава Улманеки, Гаврило UepoBiili, Милаи Симопо- 
вић, Петар Ђирлић. 

Прима ли Сеиат ову листу какр je предложе- 
na? (Прима). Листа jeпримљена] прематоме молим 
члапове овога одбора да се одмах после седнмце 
састану и да поднесу свој извештај, како смо пјш- 
је одлучили, до сутра у вече. 

Даиашњу седпицу закључујем, a следећу зака- 
зујем за среду 20 о. м. у 17 часова. 

Седница je закључена у 17.45 часова. 


