
стеногрлФске велшке сендтл 
Крлл>€вине   Југосллвије 

ГОДИНА 6 БЕОГРАД, 1937 ГОДИНЕ КЊИГА T 

V РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА НРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН  10 МАРТА 1937 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО: 

■   Претседник 

ДР. ЖЕЛИМИР МАЖУРАНИЋ 

Секретар 

ДР. ЂУРА КОТУР 

Присутни   су г. r.   Министри:   Претседник   Министарског савета  и  Министар  иностраних  послова 
др. Милан М. Стојадиновић, Министар унутрашљих послова др. Антон Корошец, Министар саобра- 
ћаја др. Мехмед Спахо, Министар правде др. Никола Суботић, Министар трговине и индустрије др. 

Милан  Врбанић,  Министар  пошта, телеграфа  и   телефона др. Бранко Калуђерчић. 

Почетак у 17.20 часова 

C A Д P Ж A ,) : 

1 — Читање и усвојење записника IV редов- 
ног састанка; 

2 — Саопштење извештаја Одбора o кон- 
ституисању; 

3 — Дневни ред: 1) Претрес извештаја Одбо- 
ра o предлогу закона o Светској поштанској кон- 
венцији, закљученој и потписаној у Каиру 20 мар- 
та 1934 године; 2) Претрес извештаја Одбора o 
конвенцији између Краљевине Југославије и Ве- 
лике Британије, o уређењу међусобне помоћи у 
во!)ењу поступка у грађанским и трговачким ства- 
рима, потписаној у Лондону 27 фебруара 1936 
године. 

Говорници: Министар пошта и толеграфа др. 
Бранко Калуђерчић. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, отварам V редовни састанак Сената 
и молим г. секретара да прочита записник npo- 
шлог састанка. 

Секретар др. Ђура Кбтур прочита записник 
IV редовног састанка. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Има 
ли примсдаба на записник? (Нема). Примедба не- 
ма, записник се.оверава. 

Господо сенатори, пре прелаза на дневни ред, 
имам  да  вам  саопштим   да   су  стигла  два   изве- 

штаја Одбора o конституисању. Молим r. секре- 
тара да их прочита. 

Секретар др. Ђура Котур саопштава: 1) Од- 
бор за проучавање предлога Трговачког закона 
извештава, да се конституисао и изабрао за прет- 
седника r. др. Отона Франгеша, за потпретседни- 
ка г. Људевита Гаја и за секретара г. Милоша 
Цукавца; 2) Одбор за проучавање законских 
предлога o међународним конвенцијама и спора- 
зумима такође извештава, да се конституисао и 
изабрао за претседника г. Ивана Хрибара, за пот- 
претседника г. Драгослава Ђорђевића и за секре- 
тара г. Ђуру Вукотића. 

Претседипк др. Желимир Мажуранић: Ово 
саопштење 6 конституисању одбора прима се на 
зиање. 

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка днев- 
ног реда je претрес извештаја Одбора o предлогу 
закона o Светској поштанској конвенцији, заклзу- 
ченој и потписаној у Каиру 20 марта 1934 године. 
Пошто -je r, извсстилац болестан, молим г. секре- 
тара да прочита извештај Одбора. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): 

Београд, 9 марта 1937 год. 

СЕНАТУ  КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
БЕОГРАД 

Одбор Сената за проучавање предлога Зако- 
на o Светској поштанској конвенцији, закљученој 
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и потписаној у Каиру 20-111-1934 године, проучио 
je овај Законски предлог на својој седиици од 9 
марта, те саобразно акту Сената Бр. 421 од 8 мар- 
та 1937 г. подноси овај 

ИЗВЕШТАЈ 
Ова Кинвенција садржи разне угодое које су 

потребне за размену свих катсгорија поштанских 
пошиљака и новчани промет путем поште. 

Ha конгресу одржаном у Каиру 1934 године, 
донете су нове измене и допуне напред поменутс 
Конвенције. По одредбама ове Ко.нвенције, врши 
се поштанска служба од 1 јануара 1935 годинг у 
свима државама Светског поштанског савеза-, a 
то ће рећи у целом свету. 

По саслушању експозеа датог од стране r. 
Министра пошта, телеграфа и телефона, као н no 
ооавештењима добијеним на постављена nHraiba, 
Одбор je нашао да примена ове Конвенцијо са 
правилницима sa њено извршење, много користн 
нашој држави у размени поштзнских пошиљака 
са иностранством, и да je треба примити у це- 
лости као штО ју je и Народна скчпштина 
усвојила. 

Достављајући Сенату овај извештај, Одбору 
je част умолити ra дđ овај Законски предлог из- 
воли усвојити у скупштикској редакцији. 

За известиоца одре})ен je г. сенатор Драго- 
слав Ђорђевић. 

За секретара, 
Драгослав Ђорђевић, с. р. 

1 [ретседник Одбора. 
Ив. Хрибар, с. р. 

Ч л a н- o в и : 
Др. Бењамин Шуперина, с. р. 
Др. Урош Круљ, с. р. 
Серафим Крстић, с. р. 
Марушић Др. Драго, с. р. 
Дака Поповић, с. р. 
Храсница Др. Халидбег, с. р. 
Драгослав Ћорђевић, с. р. 
Иво Вранић, с. р. 

Претседник др. Желимир М.^журанић: Отва- 
рам претрес у начелу no овом законском предло- 
ry и дајем реч Министру пошта, телеграф.а и те- 
лефона г. др. Бранку Калуђерчићу. 

Министар пошта, телеграфа и телефона др. 
Бракко Калуђерчић: Грсподо сенатори, Међуна- 
родни поштански caoopahaj регулисан je свет- 
ском поштанском конвенцијом, Угодбама н Пра- 
вилницима за извртење Свегск,: поштансКе кон- 
венције и угодаба. 

Поред општих одредаба o ()р1анизац:|ји и де- 
локругу Светског поштаиског савеза и М^ђуна- 
родног бироа у Берну, у Светској п^и1танск(3ј 
конвенцији регулисана je писмоносна служба, a у 
појединим угодбама остале врсте службе и то: 
служба писама и кутија с означеном вредношћу, 
служба поштанских пакета, служба поштанских 
упутница, служба поштанских налога, служба по- 
штанских вирмана и служба претплата на новинс 
и повремене списе. 

Светска поштанска конвенција обавезна je за 
све земље Светског поштЈанског саиеза, i угодбе 
само за one земље које су њимл фи.-тупиле, У 
правилницима за извршење обухваћене -v  чотп.:- 

не одредбе o начину вршења служое к придода- 
ти иотребни обрасци за то. 

Конвенција, угодбб н праиилници за н шрте- 
ње доносе се на крнгресима у чијом раду учссгву- 
jy опуномоћени делегати поштанскик управа са- 
везних зе.маља. Конгреси се одржавају просечно 
сваке пете године. После светскога рата одржани 
су следећи Светски поштански конгреси: у Ма- 
дриду 1920, Штокхолму 1924, у Лондону 1929, у 
Каиру 1934 године, a идући конгрес одржаће се у 
Буенос Ајресу 1939 године. 

Да би конгресна акта добила законску снагу, 
потреино je да их свака земља ратификује путем 
закона o ратификацији. РатификациЈе се шал>у 
влади оне земље где je заседавао конгрес. 

Земље, између којих je закључена Светска 
поштанска конвенција, сачињавају под нмепом 
Светског поштанског савеза једну поштанску те- 
риторију за коју важе исти основни принциии o 
слободној узајамној размени писмоносних noiiiH- 
љака. У вези с тим зајамчена je и слобода тран- 
зита на целокупном земљишту Савеза и одреће- 
на висина транзитних трошкова које je. дужна 
плаћати свака управа отпремне земље о.талим 
земљама које учествују у транзиту њенс писмо- 
носне поште у превозу сувим или морем. Ако се 
која од савезних земал^а не придржава одреда- 
ба o слободи транзита, остале савезне землзе има- 
ју право обуставити поштански саобраћај с том 
земЛ)Ом и o томе претходно. известити телегра- 
мом заинтересоване управе. Правилник гш извр- 
шење Светске поштанске конвенције предвиђа да 
je свака управа обавезна вршити транзит међу- 
народне писмоносне поште најбржим средстшша 
којима се служи за пренос својих пошпљака. 
Транзитни трошкови утврђују се на основу cra- 
тистика које се сачињавају сваке треће године 
једаред и то наизменично једаред у току првих 14 
или 28 дана месеца маја, a други пут у току пр- 
вих 14 или 28 дана после 14 октобра. 

Светска поштанска конвенција с правилни- 
ком.за извршење омогућава свакој савезној упра- 
ви да без нарочитих тешкоћа спроведе организа- 
цију међународне писмоносне службе. Благодаре- 
ћи томе, a користећи се повољним међународним 
н<елезничким везама, наша поштанска управа ус- 
пела je да организује уредан међународни no- 
штански caoopahaj и обезбеди транзит међуна- 
родпе поште преко наше државне територије. 
Писмоносне пошиљке из наше државе отправља- 
ју се у три експедиције дневно за средње, a тако 
исто за северне и западне европске државе. За 
источне и југоисточне отправљају се no две днев- 
но. Пошиљкама за ваневропске земље обраћена jt 
нарочита пажња подетавањем последњих експе- 
диција према поласку бродова из европских при- 
станишта. Из наше земље отправља се и у њ> 
приспева диевно око 800 затвора с писмоносним 
пошиљкама. Поред тога, преко територије наше 
државе врши се транзит међународне писмоносне 
поште, нарочито на релацијама Париз—Царшрад, 
Париз—Букурешт и Париз—Атина, за коју сс 
сврху, поред воза Симплон—Оријент—Експрес, 
користе и iiaine амбулантне поште које саобраћа- 
ју у композицијама ме1)ународпих брзих возова. 
Пошто се у транзиту преко наше државне тери- 
торије преноси у већој количини писмоносна по- 
шта осталих земал>а нсго што je количина поштс 
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наше државе у транзиту осталих држава, то Ha- 
ma поштанска управа има известан чист приход 
од транзитних трошкова који се плаћају no од- 
редби чл. 73 Светске поштанске конвенци.је. 

Молим стога Сенат да изволи ову конвенцију 
примити. 

Претседнии др. Желимир Мажуранић: Буду- 
ћи да се нико није јавио за реч, закључујем на- 
челни претрес o овом законском предлогу. Пре- 
лазимо на гласање. Гласа се поименично. Ko при- 
ма ову.конвенцију, гласаће са „за", a ко je не при- 
ма, тај he гласати са „против". Молим г. секрета- 
ра да изврши прозивку. 

Секретар др, Ђуро Котур прозива r. г. сена- 
торе да гласају и они су гласали овако: 

Алексић Јован — за 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — за 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — за 
Видаковић Љубомир — отсутан 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — за 
Врбанић др, Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — отсутан 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — против 
Дуњић Радослав — за 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав - - отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — за 
Зец др. Петар — отсутан 
Иванишевић Дон Франо — за 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Јеличић Божа — отсутан 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — за 
KpctHh Серафим — за 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра ■— за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мајстровић др. Иво — за 
МарјановиИ Милан — за 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмутбеговић Сефедин — отсутан 
Михалџи11 Стеван — за 
Муфтић Салем — за 
Немец др. Јосип — за 
ОбрадовиИ Пајо — отсуган 

Павелић др. Анте — отсутан 
Петковић Петар   — отсутан 
Петровић Доброслав — отсутан 
Плој др. Мирослав ■— за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — отсутан 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Самуровић Јанко — за 
Селић Јоцо —T за 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — отсутан 
Смодеј Фран — за 
Спахо др. Мехмед — отсутан 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — за 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Сава — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — за 
Шиловић др. Јосип — отсутан 
Шола Атанасије — отсутан 
Шуперина др. Бењамин — за 

После гласања. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, изволите чути резултат гласања. 
Гласало je свега 62 г. г. сенатора, од којих су 61 
гласали „за" a само један „против". Објављујем, 
да je Сенат у начелу примио законски предлог o 
Светској поштанској конвенцији. Сада прелазимо 
на претрес законског предлога у појединостима. 
Молим г. секретара да прочита § 1. 

Секретар др. Ђура Котур прочита § 1. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Буду- 
ћи се нико није јавио за реч, прелази се на гла- 
сање. Глаоаће će седењем и устајањем. Господа 
која прихваћају овај параграф, гласаће седењем, 
a која су против овог параграфа, устајањем. (Сви 
седе). Објављујем, да je § 1 примљен.' Молим г. 
секретара да прочита § 2. 

Секретар др. Ђура Котур прочита § 2. 
Претседиик др. Желимир Мажуранић: Будући 

се нико није јавио за реч,. прелази се на гласање. 
Молим господу која су за то да се прими овај па- 
раграф, нека изволе седети, a која су против нека 
изволе устати. (Сви седе). Објављујем, да je и 
овај параграф примљен. Сада прелазимо на гла- 
сање o овом законском предлогу у целини, које се 
врши поимснично. Молим г. секретара да изврши 
прозивку. 

Секретар др. Ђура Котур прозива г. г. сена- 
торе да гласају и они су гласали овако: 
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Алексић Јован — за 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — за 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — за 
Видаковић Љубомир — отсутан 
Виловић Осиан — за 
Вранић Иво — за 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — отсутан 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — за- 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — за 
Зец др. Петар — отсутан 
Иванишевић Дон Франо — за 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Лалжабетић Томо — за 
Јеличић Божа — отсутан 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — за 
Крстић Серафим — за 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибрати!! др. Саво — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — за 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмутбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — за 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — отсутан 
Павелић др. Анте — отсутан 
Петковић Петар  — отсутан 
Петровић Доброслав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
ПоповиН Матија — за 
Поповић JI. Милан — за 
ПротиН Војислав — отсутан 
Г1уцел3 Иван — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
СамуровиК Јанко — за 
Селић Јоцо — за 
CHMOHOBHII Милан — за 
СмиљаниК Крста — отсутан 
Смодеј Фран — за 
Спахо др. Мехмед — отсутан 
Стевчић др. Душан — за 

Стојадиновић др. Милан — за 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Сава — за 
Франгеш др. Отон — отсутан 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав -    за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — за 
Шиловић др. Јосип — отсутан 
Шола Атанасије — отсутан 
Шуперина др. Бењамин — за 

После гласања. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, изволите чути резултат гласања. Гла- 
сао je свега 61 сенатор и сви су гласали „за". 
Према томе, објављујем да je Законски предлог 
o светској поштанској конвенцији прихваћен ко- 
начно и у целини. 

Прелазимо на другу тачку дневног реда: Пре- 
трес извештаја одбора за проучавање предлога 
Закона o Конвенцији између Краљевине Југосла- 
вије и Велике Британије. Будући je известилац 
болестан, молим г. секретара да прочита извештај. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): 

Београд, 9 марта 1937 године 
СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ .1УГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г p a д 
Одбор Сената за проучавање предлога Зако- 

на o Конвенцији између Крал>евине Југославије и 
Велике Британије o уређењу међусобне помоћи у 
вођењу поступка у грађанским и трговачким ства- 
рима које су у течају или које могу бити у течају 
пред односним судским властима, потписаној у 
Лондону 27 фебруара 1936 год., проучио je овај 
законски предлог на својој седници од 9 марта 
1937 год., те саобразно акту Бр. 423 од 8 марта 
о. г. подноси овај 

И 3 В Е Ш T A J : 
Ова Конвенција садржи одредбе 0 начину, 

форми и путу узајамног доставл:>ања судских и 
вансудских аката, као и o евентуалној накнади 
трошкова око доставл>ања. 

У овој Конвенцији предниНено je да, у по- 
гледу Југославије, она важи за целу југословен- 
ску територију, a у погледу Велике' Британије 
њено дејство, самим закл^учењем, ne протеже се 
ни на Шкотску, ни северну Ирску, Острва у Ла- 
маншу и острво Мам, нити на ма коју колонију, 
доминион, протекторат итд., али се путем ноти- 
фикације њено дејство може мротмрити и на 
сваку од иоменутих териториja. 

По саслушању експозеа датог од стране Г. 
Минисгра ПЈЈаиде, као и no ооаисштењима доби- 
јеним на иостаил.ена питања, Одбор je нашао да 
промена ове Копнспције много користи нашој др- 
жави у погледу уре1)ења међусобне помоћи у гра- 
Нанским и трговачким стварима,   и   да   je   треба 
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примити у целости као што ју je Народна скуп- 
штина усвојила. 

Достављајући Сенату свој извештај, Одбору 
je част умолити ra, да овај законски предлог из- 
воли усвојити у скупштинској редакцији. 

За известиоца одређен je г. Драгослаи 
Ђорђевић. 

За Секретара, 
Драг. Ђорђевић, с. р. 

Претседник  одбора, 
Ив. Хрибар, с. р. 

Ч л a н o в и : 
Др. Бењамин Шуперина, с. р. 
Др. Урош Круљ, с; р. 
Серафим Крстић, с. р. 
Марушић Др. Драго, с. р. 
Дака Поповић, с. р. 
Храсница Др. Халидбег, с. р. 
Драгослав Ђорђевић, с. р. 
Иво Вранић, с. р. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Будући 
се нико није јавио за реч, прелазимо на гласање у 
начелу. Гласање се обавља поименично. Молим г. 
секретара да изволи прозивати господу сенаторе. 

Секретар др. Ђура Котур прозива господу се- 
наторе који су гласали овако: 

Алексић Јован — за 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — за 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — за 
Видаковић Љубомир — отсутан 
Виловић Осман ■— за 
Вранић Иво — за 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — отсутан 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — за 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — за 
Зец др. Петар -- отсутан 
Иванишевић Дон Франо -    за 
ИвковиК др. Момчило — огсутан 
ИлиџановиИ Димитрије    - отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Једичић Божа — отсутан 
КарамехмедовиК др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамср др. Алберт — за 
Крстић Серафим — за 
K'pv.i. др. Урпш        за i \ 

Кујунџић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — за 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмутбеговић Сефедин — отсутан 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — за 
Немец др. Јосип ■— за 
Обрадовић Пајо — отсутан 
Павелић др. Анте — отсутан 
Петковић Петар   — отсутан 
Петровић Доброслав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — отсутан 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Самуровић Јанко — за 
Селић Јоцо — за 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — отсутан 
Смодеј Фран — за 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — за 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Сава •— за 
Франгеш др. Отон — отсутан 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — отсутан 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован -- отсутан 
Шверљуга др. Станко — за 
Шиловић др. Јосип — отсутан 
Шола Атанасије — отсутан 
Шуперина др. Бењамин — за 

После гласања. 

Претседиик др. Желимир Мажуранић: Изво- 
лите чути, господо сенатори, резултат гласања. 
Гласало je свега 60 сенатора и сви су гласали „за''. 
Према томе објављујем да je Законски предлог o 
Конвенцији између Краљевине Југославије и Ве- 
лике Британије o уређењу међусобне помоћи у 
вођењу поступка у грађаиским и трговачким ства- 
рима примл>ен у начелу. 

Прелази се на претрес у иојединостима. Ми- 
лим r. секретара да чита § 1 Законског предлога. 

Секретар др. Ђура Котур прочита § 1. 
Прегседпик др .Желимир Мажуранић: Прима 

ли Сенат § 1? (Прима). Објављујем да je § 1 прим- 
љен.) Молим г. секретара да прочита § 2. 

Секретар др. Ђура Котур прочита § 2. 
Претседпик др. Желимир Мажуранић: Прима 

ли Сенат § 2? (Прима.) Објављујем да je § 2 прим- 
л.ен. Тиме je претрес у појединостима завршен. 
Прелааи се на гласан>е <> зак. предлогу v целини, 
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опет поименично. Молим г. секретара да прозива 
господу сенаторе. 

Секретар др. Ђура Котур прозива господу се- 
наторе који су гласали овако: 

Алексић Јован — за 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун —■ за 
Видаковић Љубомир — отсутан 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — за 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — отсутан 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — за 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — за 
Зец др. Петар — отсутан 
Иванишевић Дон Франо — за 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Јеличић Божа — отсутан 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — за 
Крстић Серафим — за 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцииски Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — за 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмутбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — за 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — отсутан 
ПавелиН др. Анте -    отсутан 

Петковић Петар   — отсутан 
Петровић Доброслав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — отсутан 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Самуровић Јанко — за 
Селић Јоцо — за 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — отсутан 
Смодеј Фран — за 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — sa. 
Стојадиновић др. Милан — за 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Сава — за 
Франгеш др. Отон — отсутан 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — отсутан 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — за 
Шиловић др. Јосип — отсутан 
Шола Атанасије — отсутан 
Шуперина др. Бењамин — за 

После гласања. 

Претседнии др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до, изволите чути резултат гласања. Гласало je 
свега 59 сенатора и сви су гласали „за". Према то-- 
ме, објављујем да je законски предлог o конвен- 
цији између Краљевине Југославије и Велике Бри- 
таније o уређењу међусобне помоћи у вођењу по- 
ступка у грађанским и трговачким стварима при- 
хваћен коначно и у целини. 

Ja предлажем, господо, да сс данашња сед- 
ница закључи, a идућа да се закаже за сутра у 10 
сати upe подне са следећим дневмим редом: Пре- 
трес интерпелације сенатора г. др. Ивана Мајстро- 
вића на Господина Министра правде o подно 
шењу Народном претставништву на уставни пре- 
трес предлога Трговачко-поморског закона. 

Прима ли Сенат? (Прима.) Пошто Сенат при- 
ма, данашњу седницу закл:>учујсм. 

Седница je закључена v 17,55 часова. 


