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XXIX РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН  19 ОКТОБРА 1934 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО : 

Претседник 
Др. ЉУБОМИР ТОМАШИЋ 

Сбкрвтар 
/lp. ЂУРА КОТУР 

Прнсутнн r. г. Мнпистрп: Претседиик Мипнстарског савета Никола Т. Узунрвић, МинистаЈ) пољопри- 
вреде Др. Драгутин Kojnli, Министар правдв Божцдар Максимоввћ, Миниотар фпзичног ваопитања 
народа др. Вудислав Гргур Авђелинбвић, Мимиотар тргошшо и индустрије Јурај Деметровић, Миипстар 
грађввина Др. Стјепан Сркуљ, Министар унутрашњих послова Живојнн Jlii.mii, Минћотар социјалне по- 
лптикс и пародпог здраил.а др. фрав JLoiuii;, Мииистар војске и MO])iiapiine Милап Ж. Милоиапонпћ, 

Миниотар шума и рудника др. МиЛан Улмансви и Министар саобраваја Огњоп Куз.жшоипћ. 

ПОЧЕТАК У 18 ЧАСОВА 

C Л Д P Ж Л ,1 : , 

1. — Читање и ^сврјење записн^ка XXVIII редовног са- 
станка) 

2. — CaoniiiTon.e o смрти бившег Претседника Францу- 
скс Републике Пбенкареа и бившег Министра иностраних 
послова Францускс Републике Вартуа, 

3. — кТзвештај Народне скупштине o усвојењу Закона 
О сулском ванпарничном IIOCTNIIKN' и Уиодмог oaKoiKi ,ia 
овај поступак са изменама н дрпунама које je Сеиат учи- 
нио у скупштинском прсдлогу; 

4. r— Саопштење Краљевског Намесника др, Раденка 
Станковића; 

5. — ЏзвештаЈ Верификационог одбора o доласку за 
сеиатора г. Томе Поповића na иесто пок. сенатора Пегра 
Kocriilia. 

(i. — Извештај  Адиинистративног одбора o прегледу 
рачуна за иесеце: јули, август и септембар ове године; 

7. - - Извештај Одбора за молбе и жалбе; 
8-, — Извештај г.г. Министара o санкционисању Закона; 
9. — Одлука Ссната o пр'еношењу у идући сазив свих 

недовршених предмста у финансиском, имуиитстско.м и 
Одбору за молбе н жалбс kao и Законских предлога се- 
иатора; 

10. — ЧиУање Указа o закл>учењу седница Сената и ća- 
зину Сспата у редован сазив за 20 октобар 1934 године. 

Претседник др. ЛЈубомир Томашић: Отварам 
XXIX редовнн састанак Сената Краљевине Југо- 
Славије. — Молим r. секретара да прочита записник 
нашег задњег састатса. 

Секретар др. Ђура Котур чита записник XXVII] 
редбвног састанка. 

Претседник др. Љубомир Томашић: Нма ли 
[саквог приговора овом записнику? (Нбма). Ilpnio- 
вора ncMii. према томе записник će оверовљује. 

Господо сенатори, велики јб губитак задесио 
Францускн народ смрћу бившег Претседника Рс- 
публико Рембна Поенкареа, који je својим родољу- 
бивим ii преданим радом стекао завидно вме: Оца 
Огаџбин^. Лоренац no рођењу, с највећим je поно- 
сом истицао Преимућотво Француза п (Бихову кул- 
турпу мисију у свету. У својим младим годинама, 
I.'.IO одличан публициста и цолитичар, у својој 27 
годиии живота, улаби у ГГарламећат где се одмах 
нстиче као угледна политичкћ личност. 

1913 годив^ изабран je з'а П^етседашка Р.еиуб- 
• IIII.T ii у триумфу своје Mohn пргд сам Светсжи рат 
предузима пут v Русију, где Je између Русије и 
Француске цементира.0; савез, који je био од преоуд- 
не важности за исход Светскбг рата и нашег Осло- 
бођоња и Уједињвња. И у том час-у, на вест o ау- 
стриском ултиматуму, први je који са разумсвап.см 
ст&.вља у нзрлед помоК Србији. 
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ЕБеговом смрћу губи nam иарод драгрценог при- 
јатеља, uojir je волео нашу земљу, коју je лично 
познавао иа млађих дама. Имао јо пс.пи.у всру у 
нашу будућност и за њу се заузимао без икакво 
резерве. 

Нвка je вечна слава и хвала славном Лоренцу 
и великом Французу IVMOIIV Поенкареу. (Господа 
сонаторч стоЈећи једаодушно кличу: Олава му!) 

1
1
OCIIO;(O сенатори, Луј Барту пао je поред па- 

шог Витешког Краља Ујединитеља (Олава Му!) у 
часу иад су обојица спремали да још вшце учврсте 
везе које постоје нзмеђу nama два народа и да оси- 
гурају  р1вр0ЦСЈСИ мпр. 

Барту je прчео да се бави политиком у својој 
pa noj младооти и Boli у 32 годипи живота постаје 
министар. Од тога. доба na сво до сврје грагичне 
смртп игра, ои иоома, нажву улогу у иолптичком 
животу Француске, бнло као ресорни мкнистар, би- 
ло као Претседник владв. 

Џроницљив државник, Варту предосећа тешкн 
овотски сукоб, у комо he касније да изгуби свога 
јединца сина и сва своја настојан.а ynyliyje у цил>у 
иојпог осигураи.а и одбрапо својс зсмлјО. Зато je 
ibcroR кабнпст донео иозпатн iiojiiii зацон од 1913 
године. За време светског рата бпо je заточник свих 
настојања за ослобођење подјармљениз: народа, a у 
првом реду за ослобођење и ујодињење нашег наро- 
да. o тему најболл сведочи његов говор на иариској 
Сорбонн 1916 године. 

Пмтоиа послоратиа актпвпоот [госвећеца je одр- 
■,kaii,y  n oi)raiiii;ioi!aii,y свотскога  мпра.  na  крјем je 

' делу u иогинуо. 
Олава Лују Барту-у, всликом пријатељу uaiiic- 

га, народа и миотшаару свстскога мира. (Господа со- 
натори стојсћи једнсдушно климу: Слава му!) 

Господо сенатори, изволите чути извештај На- 
родно скушптине o усвојтву Закона, 

Секретар др. Ђура Котур (чита): 
Г, Претседник Народне скупштине извештава 

да je Н^родна свдцштцна {Срал>евцне ЈугославиЈе на 
гвомо 4!t. редовцом састанку, одрч?аном 7 јула о. г., 
vciiojn.ia све иамене и доиуио, којс je Сенат Е^раље- 
вине Југославије нзвршио у предлогу Закопа o суд- 
ском ванцарничном поступку и предлргу Уводног 
законЈа за Закбв o судском ванпарничном поступку. 

IIpcrccdmiK др. Љубамир Томаши1\: Onaj се 
КЗвештај ррима na знање. 

Цдволите чутн caoiiiiiTon.o Краљевскрг Иамос- 
иика д|). 1'адоика CTaiiKomiiia. 

Секрстар др. Ђура Котур (чпта): 
l'. др. Радопко Станкрвић својим пирмом од 10 

октобра о. г. нзвевдтава, да јр одјређен иол^ом Љ. 
В, рлажеропочившег Витеџшог 1»'рал.а Алгксаидра 1 
Ујрдинитеља за Крал>евског Намесника и да су услед 
тога ihoroBo досадање функције сзенатора престале. 

Цретсесцик др. Љубоиир ToMamnli: Ово сс са- 
ОПШТОЊв прима иа ипаи.с. 

Mo.iiiM горцрду сецаторе да цзврло чути изве- 
штај Верификационог одбора. 

- Секретпр др. Ђура Котур (чита); 

CmiAT.V КРЛЛзЕВИНИ ЈУГОСЛАШМи 

Верификадирни рдбрр примир je, цреко Прет- 
седништва Оената, вест o смрти сенатора Петра Ко- 
CTiilia. изабрапог у Иардарској баноиипи. 

По раоматрашу ивбо]ших аката за Вардарску 
баиовппу, Верификациони одбор утврдио je, да са 
рацдидатске лиоте за нзбор сенатора ове бадовине, 
a 'inju je носцлац г. Baca Боројевић, долази за сена- 
тора наредни вамоник г. Тома Поповић, трговац из 
ркопља. 

Tla осиову продњога н § 39 Закона o избору се- 
натора, иорификацпоном одбору част je оредложи- 
ти   Сенату,   да   огласи   за   сенатора  г.  Тому По 
повића, трговца из Окопља. 

13 јула 1934 године 
Берград 

Потпретседник 
1 {орификационог одбора, 

Дим. М. Илнџаиовић, о. р. 

За секретара 
/7. Обрадовић, с, р. 

Чланови: 
Шериф Арнаутовић, с. р. 
Франв Кукуљввић', с. р. 
Јпваи Станковић, с. р. 
I\l. ЏаковиН, с, р. 

Претседник др. Љубзмир ToMamHh: Прима лп 
се onaj нзвештај Верификационог одбора? (Прима 
сс.) Објабљујем да je Сенат џрочитани извештај при- 
хиатио и u\)nni томо оглашујсм да je г. Поповић То- 
ма, трговац ИЗ Скопл.а. iicpiufniKOBaii за сспатоЈја, 
na hy га одмах иоввати да положи проивсапу за- 
клотву ir да врши дужпост сеиатора. 

Мрлим вас, господо сопатори, да изволите чути 
иавоттај Адмштстратпвиог одбора. 

('ch-pcrap др. Ђура Котур (чпта): 

СБНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГООЛАВИЈВ 

У смислу чл. 128 Baivoira o Пословном реду у 
( енату, Ад^инистративном одбору част je поднети 
свој извештај o рачунима Сената за друго троме- 
сечје буџетске 1934/36, тј. за месеце: јулп, аигуст и 
септембар ni.'H годннс. 

У току ова три мссоца од Гдавне државне бла- 
гајне примљено je; 
Динара у јулу 1,030.189.—: 

..   аВГуСТу 750.000.— 
„   септембру      755.689.r—       2,6(35.878.—. 

За исто време na разне издатке 
предвиђене буџетом утрошенр je Дин.   2,480.904.45 

За ова гри  месеца  требало je 
прнмити динара 2,8,41.567.— 
a   примљено  je.   према  горњем 2,535.878.— 
за септембар примЛ)ено у октобру      305.689.— 

Адмпппстратштом одбору част je известнтп 
Сеиат да су месечпи преглсли касс н докумената за 
месеце: јули. август п ссптембар 1!»34 годинс у сми- 
слу чл. 128 Закопа o пословном рсду у Сснату из- 
Bpineiiii од страпе одређепих члаиова Одбора г. г. 
др. Момчпла ИвковпНа, Мнлапа Поповића и Крстс 
Смиљанића, који су својим потпнсима потврдили 
да je стањс касс и докумспата тачно и исправно. 
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Према свему предљом   Алмиинстратнипом   од- Ha својој одборској селиицп од 19 марта 1934 
бор.у част јо умолити Сенат да онај н;шештај прпми     године Одбор je донсо CBOje одлуке ио (>2 молбс u 
ic ;iiiiiii.y. 

(M. П.) 
жалбе, и то: 

I 

ПрвтсеДнкк 
Лдмиткггратнииог одбора 

Сеиатор, 
li. Padonaiioeuh, с. p. 

Сокрстар 
Лдмииистратпшшг одбора 

Ссиатор, 
M. JI. Uonoeuh, с, p. 

Прегссдник др. Љубомир ToMauiHh: Ирпма ли 
се onaj извештај? (Прима се.) Објављујем да je оваЈ 
извештај примљен. 

Молбо и жалбе које je Одбор прогласио за 
беспредметне: 

II 
Молб« н жалбе упућеио појсдтшм Ми- 

пистрнма na мишљењв: 

III 
Молбс и жалбе упућене разним Мини- 

стрима iia падлсжиост, и  o томо  извештене 
(•трапкс: 

IV 
Молбе и лгалбе уиућсно појсдиппм Одбо- 

11 

10 

Молим да саслушате иВвештај одбора na молбо     1,има lla 'тд^^^^иост: 
и жалбе. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): 

ИЗВВШТАЈ 
ОДБОРА ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ СЕНАТА 

КРАЉЕГОШЕ! југославије 

V 
Молбо и Јкалбе упућеио полицијским вла- 

стима да оВере notiisrce молпоца: 
VI 

Молбе и жалбе no којима je Одбор доаео 
своје коначне одлуке и o томе нзвестио стран- 

Одбор за молбе п жалбе Оената Краљевине Ју-    Ке; 

VII гослапије објављује у (;мислу § Š2 Згисоиа o ПОСЛОВ- 
иом реду у Сснату, одлуке no појсдипим молбама n 
^'албама, које je допео у редовном сазиву Сената Молбе " жалбе упуаене r. г. сенаторима 
na 1933/34 годину, na спојим одббрским седиица-    на реферисање: 
ма од: VIII 

12 фсбруара 1934 r., 13 (ј)обруара 1934 n 14 фс- Молбе н жалбе за које су тражона no- 
бруара 1934. требна докумвнта: 

Одбор je допсо enoje одлуке no /57 молби u жал- 
би, и то: Овега предмета    6 

I 
Молбе и жалбе које je Одбор проглас.ио 

na б(!спредмет11е: 
II 

Молбс н жалбе упућене појединим Мппи- 
стрнма na мишљење: 

III 
Молбс и жалбс упућене појвдићим Miimr- 

стрима иа иадлсжпост и o томс Иабештене 
страпке: 

IV 
Молбо и жалбе упућспс појсдиппм Одбо- 

рима lia падлежиост: 
V 

Молбе   н   жалбс   упућсие   полпцијскпм 
лластпма да со окоре иотписи молиоца: 

VI 
Молбе и жалбо по^којима je Одбор донео 

enoje  кбначне   одлуке  и   o  томе   иббестио 
странке: 

VII 
Молбо и жалбе упућене г. г. Сенаторима 

na рсферисаље: 
VIII 

Молбе na које су тражспа пбтребна до- 
думопта: 

15 

24 

Спега преДмвта   137 

lla. cnojiiM одборским   ссдпицама   од:   10   јула 
1934 Г.,  11 јула 1934 Г. n   14 јула.  1934 ГОД. ОдбОр ј(ч 

44    доиео своје одлуке no 311 молби u жалби, n то: 

I 
Молбо ii жалбе којс je Одбо]) прогласио за 

18     беспредметпе: 137 
II 

Молбе и жалбе упућене појединим Мн- 
НИСТрима na мпшл.ење: 35 

III 
Молбо и жалбе упућене појединим Ми- 

нистрима na надлежност и o томе извештене 
гтрааке: 83 

IV 
Молбе п жалбе yiiyliene прјединим Одбо- 

рима na надлежност: т 
V 

Молбе и жалбе упућене полнцпјскил! вла- 
стима да овере потппс молиоца: 12 

VI 
Молбе и жалбе no којпма je Одбор допео 

своје   коиачпе   одлуке   и   o   томс   шшестио 
11     страике: 38 

VIII 
Молбе и жалбс упућепе г. г. оенаторима 

2    na реферисање: i 

14 

Спега 11[1едмота:       311 
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Ih напред наведеног види се да je Одбор за 
молбе и жалбе Сената Краљевине Југославије у ре- 
довном сазиву Сената 1938/34 г. одржао седам од- 
борских седница, на ttojHMa je донео наведене одлу- 
кс no iMijcuimiM молбама и жалбама. 

Одбор je донео свега 510 одлуца, в то: 

I 
Молбв a здалбе којо je Одбор прогласио за 

безпредметне 187 

II 
Молбе n жалбе упућене појединим минис- 

грима na иадлсжност: ios 

III 
Молбе ir жалбо упућене поједвшим мтшс- 

трима im мшпљење; 64 

IV 
Шолбв и жалбе упућене појединим Одбо- 

рима na падлежност: •">!) 

V 
Молбе n жалбе упућене полицијсшта вла- 

стима дп oni'pi' потписе молиоца: 28 

VI 
Молбо и жалбе no којима je Одбор дрнео 

своје коначне одлуке и o томе нзвеетио 
странке: 6] 

VII 
Молбе п жалбе упућепе г. г. сенаторима на ро- 
ферисање: 18 

VIII 
Молбе n жалбе за које су тражепа потребна до- 
кумента: 5 

Свега предмета: 510 

Оснм тога још 34 предмета, који се одпосе na 
поједине заронске оснрве, које he со тек донети, na 
he стога битн упућене одпосппм сенатским одбори- 
M;I (§ si Зак. o послов. реду у Сенату), 

Нерешеннз молби и жалби остало je још 39. 

Секретар и нзвестилац, 
Др. II. АлМалај, с. р; 

[ретсеДник одбрра, 
A. Шола, <•. р. 

Др, Тринајстић, с. р. 
Јеремија Жпвановић, с, р. 
Павле II. Вујић, a p. 
Стјепан Јашовић, с. р. 
Др. Рожић, с. р. 

Претседник др. ЈБубомнр Томашић: Прочптаи 
извештај прима се на знаље. Молим вас да саслу- 
шато ii;ii«'inT,i,i г. г. Мшпктара, o саиационисању за- 
кона. 

Секрстар др. Ђура Котур саопштава: г, Мп- 
нистар правде извештава да су санКционисани onu 
закони: Закон o разрешењу породичних фидеико- 

миса; Закон q судском ванпарничком поступку за 
Краљевину Југославију; Уг.одпи закон за Закон o 
судскбм ванпарничком поступку и Закон o изме- 
нама п допунама у Задсону o уређењу редовних су- 
дова од 13 јануара 1929 год., и шање no један uo- 
тврђени npiiMcpai;. за архиву Сената. 

Г. Мпппс.ти]) (рипаиспја, п^.исштапа, да су cau- 
i.'Hiioiiiicaiin omi закоћи: Закрн o државном рачу- 
воводоству u Закон o државном правобраниоштву^ 
п шаље no један потврђени примерак ових закона 
за Архиву Сената. 

Претседнпк др. Љубомир Томашић: Оанкдио- 
imcaii.c ових наведених закона прима се на знање. 

Сад бисмо пмали, сосподо севатори, прећи на 
дневни ред. Kao што вам je познато данашња je сед- 
ница Сената поблодва ,v овом редовном оазиву који 
се закључује чптаи.см Указа. lipe тога; a позивом na 
досадашп.у парламоптарпу праксу, ирод.иажсм се- 
иату да пренесе у идући оазив Оенкта cisc несвр- 
niriic предмете којп се Емлазе на раду у Финаноиј- 

( LOM. Пмупптстском и Одбору за молбе и жалбе, <i 
нсто тако n законске предлого г. г. сенатора; сви о- 
стали предмети који су били иоднесени у оиом са- 
зиву — да се угас^. Пптам Сенат да лп npmia onaj 
предлог? (Прпма). Иошто Сенат прима, објављујем 
да he се побројанн предмети пренети за рад у иду- 
Кем рсдрвном сазиву Соиата, a оотали he со уга- 
сити. 

Kao IHTO сам мало пре папомопуо дапапппа сед- 
ппца, последња Јо у овоме сЈазиву, то ми je част у- 
молити Сенат за овлашћење да-могу са дожурппм. 
оекретаром потдирати записпшс данашае седнице 
Сената. Слаже лн се Сенат са овим мојим предло- 
гом? (Олаже се), Пошто се Сенат слаже, објављујем 
да je овај мој иредлог примљен; 

Оада, господо сепатори, мблим вас да изволите 
еаслушати Указ који he арочитати г. Министар у- 
путрашљих  iioc.iona. 

Министар унутрашњих послоаа Живојип Jla- 
зић чпта: 

У ИМЕ 
његовог велич:анства 

ПЕТРА 11 
lio Mll.iocm БОЖЈОЈ II ВОЉИ НАРОДНОЈ 

кРАЉА ЈУГОСЛАВИЈВ 
КРАЉЕВОКИ ВАМЕОНИЦИ 

Ha предлрг Министра унутрашњих послрва, a 
no саслушању Министарског савота и na рснову 
чл. 32 n 60 Устава, репшлн су и решавају': 

Да се седнице Сената сазваке Указом од 17 
октобра 1933 године у редоваи сазив за 20 окто- 
бар n отворвне Указом од 20 бктобра 1933 годнпс, 
закључе ^итањем овог Указа^ u да се Сепат сазо- 
ве у редован сазив за 20 октобар 1934 године. 

Шшистар упутрапт.пх iioc.iona п(ч;а изврши 
onaj Указ. 

19 октобра   1934 године 
у  Иоограду 

Ilae.'ie, с. р. 
Др. Р, Станковпћ, с. р. 
Др. U. Перовић, Ci p. 

Мшшотар  упутрашп.их   послоиа, 
Жив, A. Лааић, с. р. 
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Претседник Министарског сагзота, 
HUK. T. Узуновић, с. р. 

Министар пољопривреде, 
Др. Драг. С. ICojuh, с. р. 

Министар иросвстс, 
Др. И. Шуметовић, с. р. 

Министар правде, 
Бож. Ж. Максимовић, с. р, 

Министар физичког васпитања 
парода, 

Др. Г. Б. Анђелииовић, с. р. 

Миннстар трговиис н иадустрије, 
Јурај Деметровић, с. р. 

Министар (J)iiiiaiicnja, 
Др. MILI. Ђорђевић, о, ]). 

Министар Грађевина, 
Др. Стјепан Сркуљ, с. р, 

Мшшстар инрстраних послоиа, 
В. Jeernh, с. р. 

Мипистар унутрашњих послова, 
Жив. A. Jkumh, с. p. 

Мииистар социјалне политнке н 
народног здравља 
Др. Фран Новак, с. р, 

Министар војске и морнарпце, 
армиски ђонсрал, 

Милан Ж. Миловановић, с. р. 

Миинстар тума и рудника, 
Др. Милан Улмаиеки, с. р. 

Минлстар саобраћаја, 
O.'ihcn Кузмановић, с. р. 

(Сва госиода сенатори саслушали су стојоћн 
читав* Укааа и пропратили једнодушним узвици- 
ма: Живсо Краљ!) 

Прстседник др. Љубомир Томашић: Ga овим 
je, господо сонатори, овај рсдовни са;шв завршен! 
Дапатњу седницу ;!акл>учујем, a идућа hc сс одр- 
жати, ирома Уставу и Закону o пословном рсду у 
Сенату, сутра, 20 октобра, у i) часова iii)o подне. 

Содинца je завршена у 18,15 часова. 
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