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VII РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА НРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН j 6 МАРТА  1937 ГОД. У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО; 

Претседник 

ДР. ЖЕЛИМИР МАЖУРАНИЋ 

Секретар 

ДР. ЂУРА КОТУР 

Присутни су r. г. Министри: Министар правде др.  Никола  Суботић  и  Министар  трговине  и  инду- 
стрије др. Милан Врбанић. 

ПОЧЕТАК У 10,15 ЧАСОВА 

C A Д P Ж A ,1 : 
1. — Читање и усвојење записника VI редов- 

ног састанка; 
2. — Саопштење o подношењу извештаја Фи- 

нансијског одбора o предлогу буџета државних рас- 
хода и прихода са Финансијским законом за го- 
дину 1937/38; 

3. -- Саопштење извештаја 0 боловању сена- 
тора г. г. др. Динка Тринајстића, Паје Обрадовића 
и Bace Богојевића; 

4. — Молбе и  жалбе; 
5. - - Дневки ред: Претрес извештаја Одбора 

o предлогу закона o споразуму између Кралзсвинс 
Југославије и Кралзевине Белгије o међусобној 
судској помоћи у грађанским и трговачким ства- 
рима, закљученом и потписаном у Брислу 20 фе- 
бруара 1936 год. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Отва- 
рам VII редовни састанак Сената и молим г. секре- 
тара да прочита записник ирошлог састанка. 

Секретар др. Ђура Котур прочита записник 
VI редовног састанка. 

Претседник др. Желимир Л'1ажурани11: Има ли 
ко од господе сенатора да стави какву примедбу 
на записник? (Нема). Примедаба нема, записник се 
оверава. 

Господо сенатори, част ми je саопштити вам 
да je стигао извештај Финансијског одбора o пред- 
логу буџета дрл<авних расхода и прихода са Фи- 

нансијским законом за 1937/38 годину. Молим г. 
секретара да учини саопштење o том. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): Финансијски 
одбор Сената поднео je Сенату на решење свој 
извештај o предлогу буџета државних расхода и 
прихода са Финансијским законом за 1937/38 го- 
дину, са одвојеним мишљењем одборске мањине. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо 
до сенатори, овај je извешта1ј већ отштампан и раз- 
делиће Вам се, a ставиће се на дневни ред кад то 
Сенат закључи. 

Пре прелаза на дневни ред молим г. секретара 
да прочита извештаје o болести г. r. сенатора. 

Секретар др. Ђура Котур саопштава: Сенато- 
ри г. г. др. Динко Тринајстић, Пајо Обрадовић и 
Baca Богојевић моле Сенат да им се одобри боло- 
вање до коначног оздрављења. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Да ли 
Сенат одобрава тражена боловања? (Одобрава). 
Објавлзујем да je Сенат одобрио тражена болова- 
ња сенаторима г. г. др. Тринајстићу, Обрадовићу и 
Богојевићу, до коначног оздрављења. 

Молим г. секретара да саопшти приспеле мол- 
бе и жалбе. 

Секретар др. Ђура Котур саопштава молбе: 
Удружења бановинских чиновника и службеника 
Дунавске бановине у Новом Саду; Обртничког 
друштва у Љубљани; Удружења студената права 
из Зајечара; Удружења Југословенских национал- 
них жељезничара у Београду; Југословенског жен- 
ског савеза у Београду и Среског учител^ског дру- 
штва у Сарајеву; Друштва ,,Ћирил и Метод"   из 
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Љубљане; Соколске чете Мизе,1> и академске омла- 
дине Александровог универзитета у Љубл^ани. 

Иретседнпи др. Желимир Мажуранић: Сне са- 
општене молбе и жалбе yii\ Кују се надлежном Од- 
бору за молбе и жалбе. 

Прелазимо на дневни ред. Ha дневном реду je 
претрес извештаја Одбора o предлогу закона o 
споразуму из.међу Краљевине Југославије и Кра- 
љевине Белгије o ме1)усибној судској помоћи у 
грађан^шм и трговачким стварима, закљученој и 
потписаној у Брислу 20 фебруара 1936 године. 

Молим г. секретара да прочита извештај Од- 
бора. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): 
Београд, 9 марта 1937 гбдинс 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор Сената за проучавање предлога Закона 
o споразуму идиеђу Краљевине Југославије и Кра- 
л>евине Белгије o међусобној судској помоћи у 
грађанским и трговачким стварима, са Допунским 
протоколом, закљученом у Брислу 20 фебруарп 
1936 године, проучио je овај законски предлог на 
својој седници од 9 марта 1937 године, те саобра- 
зно акту Сената Бр. 422 од 8 марта о. г. подноси 
овај 

Извештај: 
Између Краљевине Југославије и Краљевине 

Бе.иије, закЛ)учен je у Брислу 20 фебруара 1936 
године један споразум o међусобној судској по- 
моћи у грађанским и трговачким стварима. Овај 
споразум садржи одредбе потребне ради што бо- 
љег извршивања одредаба Хашке конвенције од 
17 јула 1905 године o грађанском судском no- 
ступку. 

Допунски протокол овог Споразума предвиђа, 
да he се сирочадски столови и старатељска пове- 
ренства у Југославији сматрати као судови и да 
he се, при достављању аката оба Министарства 
правде служити формуларом no обрасцу приложе- 
ном овом споразуму. 

По саслушању експозеа, датог од стране Го- 
сподина Министра правде, као и no обавештењи- 
ма добијеним на 11()ставл>ена питања, Одбор je на- 
шао ла при.мена OBOI

-
 споразума, са допунским 

Протоколом, много користи нашој држави у no- 
гледу уређења међусобне судске помоћи у грађан- 
ским и трговачким стварима, и да га треба при- 
мити у целости као mro ia je и Народна скуишти- 
па усвојила. 

Доставл>ајући Сенату свој извештај, Одбору 
je част умолити ra, да овај законски предлог из- 
воли усвојити у скупштинској |1едакцији. 

За иввестиоца одређен je г. Драгослав Ђор- 
ijCUHii. 

За секретара, 
Драгослав Ђорђеви!!, с. i). 

I Јретссдник Одбора, 
Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: Др. Бсњамии Шуперина, с. р.; Др. 
Урош Крул., с. р., Серафи.м Крстић, с. р., Др. Ма- 
рушић Драго, с, р., Дака Поповић, с. р,, Др. Храс- 
иица Халидбег, с. р., Ђорђевић Дрвгослав, с. р., 
Иво Впанић, с. р. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госио- 
до сенатори, будући да се нико није јавио за реч, 
прелааимо на iviacan.e o зак. предлогу у иачслу. 
Гласа се иоименнчмо. Ona господа сенаТори, који 
су за овај предлог закона, гласаће са „за", a који 

су против њега, гласаће са „против". Молим госпо- 
дина секретара да изврши прозивку. 

Секретар др. Ђура Котур прозива г. г. сена- 
торе, и они су гласали овако: 

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај Др. Исак — за 
Алтипармаковић Лован — отсутан 
Ан1)елиновић Др. Б. Гргур —отсутан 
Анић Лазар — за 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca ■— отсутан 
ВидаковиН Антун — за 
Видаковић Љубомир — за 
ВиловиК Осман — отсутан 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић Др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић Др. Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац Др. Васо — за 
Грасл Др. Георг — за 
Грегорин Др. Густав — огсутан 
Десница Др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — отсутан 
Драговић Милутин — за 
Дуњић Радослав — за 
Ђернћ Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живанови)! Јеремија — за 
Зец Др. Петар — за 
ИванишевиЈ! Дон Франо — за 
Ивковић Др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Јеличић Божа — за 
КарамехмедовиК Др. Хамдија — отсутан 
Корошец Др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — sa 
Котур Др. Ђура — за 
Крамер Др. Алберт — за 
Крстић Серафим — за 
Круљ Др. Урош — отсутап 
Кујунџић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — отсутан 
ЉубибратиЈ! Др. Саво — за 
Мајстровић Др. Иво — sa 
МарјановиЈ! Милан — отсутан 
Марушић Др. Драго — отсутан 
Махмутбеговић Сефедин — отсутан 
Михалџи!) Стеван — за 
МуфтиК Салем — за 
Немец Др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — отсутан 
Павелић Др. Анте — отсутан 
Петковн!] Петар — за 
Петрови!) Доброслав — отсутан 
Плој Др. Мирослав — за 
ПоповиК Дака — sa 
ПоповиЈ] Магија — за 
IIOIIOBHII Л. Милан — отсутан 
Протић Војислав — sa 
Пуцељ Ивап — за 
Радовановић Крста - - за 
РадуловиН Марко — за 
Самуровић Јанко — за 
Селић Јоца — отсутан 
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Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — за 
Спахо Др. Мехмед — отсутан 
Стевчић Др. Душан — отсутан 
Стојадиновић Др. Милан — отсутан 
Сулејмановић Др. Џафер — за 
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 — отсутан 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — за 
Цукавац Милош ■— отсутан 
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, господо, чути резултат гласања. Гласало je 
сзега 56 г. г. сенатора и сви су гласали „за". 

Према гоме објављујем да je законски пред- 
лог o споразуму између Краљевине Југославије и 
Крал^евине Белгије o ме1)усобној судској помоћи 
у грађанским и трговачким стварима примљен у 
начелу. 

Прелазимо на претрес овог законског предло- 
га у појединостима. Молим г. секретара да про- 
чита § 1. 

Секретар др. Ђура Котур прочита § 1. 
Претседник др. Желимир Мажуранић: Пошто 

се нико није пријавио за реч, то прелазимо на гла- 
сање. ГласаКе се ссдењем и устајањем. Ko je за 
то да се овај параграф прими изволеће седети, 
a ко je против нека изволи устати. (Сви седе). По- 
што сви седе, објавлзујем да je § 1 овог законског 
предлога 11римл.ен. 

Изволите чути § 2. 
Секретар др. Ђура Котур прочита § 2. 
Претседник др. Желимир Мажуранић: Пошто 

се нико није јавио за реч, то прелазимо на гласа- 
ње. Гласаће се седењем и устајањем. Ko je за то 
да се параграф 2 прими изволеће седети, a ко je 
против нека изволи устати. (Сви седе). Пошто сви 
седе, објављујем да je § 2 овог законскбг пред- 
лога примљен. 

Прелазимо сада, господо, на гласање o овом 
законском предлогу у целини. Гласаће се поиме- 
нично. Молим г. секретара да изволи извршити 
прозивку. 

Секретар др. Ђура Котур прозива г. г. сена- 
торе и они су гласали овако: 

Алексић ,1ован — отсутан 
Алибеговић Асим — за 
Алкалај Др. Исак — за 
Алтипармаковић Јован - - отсутан 
Ан1јелиновић Др. Б. Гргур —отсутан 
Анић Лазар — за 
Бањанин Јово — за 
Богојеви!! Baca ■— отсутан 
ВидаковиН Антун — за 
BH/taKOBuh Љубомир — за 

Виловић Осман — отсутан 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић Др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић Др. Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан    • 
Глушац Др. Васо — за 
Грасл Др. Георг — за 
Грегорин Др. Густав — отсутан 
Десница Др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — отсутан 
Драговић Милутин — за 
Дуњић Радослав — за 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — за 
Зец Др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — за 
Ивковић Др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић Др. Хамдија — отсутан 
Корошец Др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — за 
Котур Др. Ђура — за 
Крамер Др. Алберт — за 
Крстић Серафим — за 
Круљ Др. Урош — отсутан 
Кујунџић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — отсутан 
Љубибратић Др. Саво — за 
Мајстровић Др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
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 — за 
Петровић Доброслав — отсутан 
Плој Др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — отсутан 
Протић Војислав — за 
Пуцелз Иван — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Самуровић Јанко — за 
Селић Јоца — отсутан 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — за 
Спахо Др. Мехмед — отсутан 
Стевчић Др. Душан — отсутан 
Стојадиновић Др. Милан — отсутан 
Сулејмановић Др. Џафер — за 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић Др. Љубомир — за 
ToMi-ih Светозар — за 
Тринајстић Др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански Др. Сава — за 
Франгеш Др. Отон — за 
Храснчца Др. Халидбег — за 
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Хрибар Иван — отсутан 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — за 
Цукавац Милош — отсутан 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга Др. Станко — за 
Шиловић Др. Јосип — отсутан 
Шола Атанасије — отсутан 
Шуперина Др. Бењамин — за 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госио- 
до сенатори, изволите чути резултат гласања. Гла- 
сало je свег* 56 сенатора и сви су гласали „за". 
Према томе, објављује^  да je законски  предлог 

o споразуму између Краљевинс Југославије и Кра- 
л>евине Белгије примлЈен коначно и у целини. Ти- 
ме je и дневни ред данашњег састанка исцрпен. Са 
вашом приволом, господо сенатори, ja бих закљу- 
чио данашњу седницу, a идућу заказао за сутра у 
9 часова са следећим дневним редом: Претрес из- 
вештаја Финансијског одбора o предлогу буџета 
државних расхода и прихода са предлогом Финан- 
сијског закона за 1937/38 годину. 

Прима ли Сенат овај дневни ред? (Прима). 
Иошто Сенат прима, данашњу седницу аакључу- 
јем. 

Седница je закључена у 10.35 часова. 


