
стеногрАФске велшке сенлтл 
ГОДИНА 6 БЕОГРАД, 1937 ГОДИНЕ КЊИГА II 

XXIII РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА  КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН 17 ЈУЛА 1937 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАЛИ: 

Претседник 

ДР. ЖЕЛИМИР МАЖУРАНИЋ 

Потпретседник 

МИЛАН   СИМОНОВИЋ 

Секретар 

ДР.  ЂУРА  КОТУР 

Присутни су г. г. Министри: Министар саобраћаја др. Мехмед Спахо, Министар трговине и инду- 
стрије др. Милан Врбанић. 

Почетак у 10.50 часова 

САДРЖАЈ: 
1. — Читање и усвојење записника XXII ре- 

довног састанка; 
2. — Саопштење o извештају Одбора за про- 

учавање Законског предлога o слатководном ри- 
барству; 

3. — Саопштење извештаја г. Претседника Ми- 
нистарског савета и Министра иностраних посло- 
ва o упућењу интерпелације сенатора г. др. Ал- 
берта Крамера — o политичким приликама у 
Дравској бановини — г. Министру унутрашњих 
послова, .као надлежном. 

Говорници: Јово Бањанин (два пута на По- 
словник), Претседник Сената др. Желимир Мажу- 
ранић (два пута). 

Дневни ред: 
1. — Претрес извештаја Одбора o предлогу 

Закона o трговинском уговору са прилозима A и 
Б (Тарифске листе); са прилогом Ц (Споразум o 
ветеринарско-полицијском поступку при увозу и 
провозу животиња, животињских делова и живо- 
тињских производа) и Закључном протоколу, — 
закљученом и потписаном у Веограду 1 маја 1934 
године између Крал:>евине Југославије и Републи- 
ке Немачке; 

2. — Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o размени нота на дан 21 марта 1936 го- 
дине између Министра иностраних послова Кра- 
љевине Југославије и немачког изванредног по- 
сланика и опуномоћеног Министра, којом се на 
темељу споразума закључених фебруара месеца 
1935 године у Минхену, на заједничком заседању 
владиних одбора, образованих на основу чл. 35 
Југословенско-немачког трговинског уговора од 1 
маја 1934, мењају Прилог Б и Закљ.учни протокол 
трговинског уговора; 

3. — Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o споразуму o поморским сигналима, за- 
кљученом у Лисабону 23 октобра 1930 године; 

4. — Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o допунском споразуму o трговини и пло- 
видби, закљученом у Београду 22 јуна 1922 год. 
између наше Краљевине и Краљевине Арбаније, o 
пограничном промету у погледу Скадарског тржи- 
шта, закљученом и потписаном у Београду 5 маја 
1934 године између Краљевине Југославије и Кра- 
л5евине Арбаније; 

5. — Претрес извештаја Одбора o законском 
предлогу o изванредној државној помоћи; и 

6. — Претрес извештаја Одбора sa молбе   и 
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жалбе  o  изванредном  признању  година  државне 
службе и пензије Спири Хаџи-Ристићу. 

Говорници: Известилац Ђуро Вукотић, изве- 
стилац др. Душан Стевчић. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, отварам XXIII редовни састанак Се- 
ната и молим г. секретара да прочита записник 
XXII редовног састанка. 

Секретар др. Ђура Котур прочита записник 
XXII редовног састанка. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до, има ли примедбе на овај записник? (Нема). 
Пошто примедаба нема, записник се оверава. 

Господо, прије прелаза на дневни ред част ми 
je саопштити вам, да je стигао извештај Одбора 
за проучавање законског предлога o слатковод- 
ном рибарству. Молим г. секретара да учини са- 
општење o томе. 

Секретар др. Ђура Котур (саопштава): Одбор 
за проучавање законског предлога o слатковод- 
ном рибарству поднео je Сенату свој извештај o 
законском предлогу o слатководном рибарству. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Овај 
извештај, господо сенатори, већ je оштампан и 
биће раздељен, a на дневни ред ставиће се онда 
када то Сенат закључи. 

Затим, господо, имам да саопштим, да je сти- 
гао извештај Господина Претседника Министар- 
ског савета и Министра иностраних послова o у- 
пућењу интерпелације сенатора г. др. Алберта 
Крамера r. Министру унутрашњих послова као 
надлежном. Молим г. секретара да га прочита. 

Секретар др. Ђура Котур (чита): Претседник 
Министарског савета и Министар иностраних по- 
слова извештава Сенат, да je упућену му интерпе- 
лацију сенатора г. др. Алберта Крамера — o поли- 
тичким приликама у Дравској бановини — доста- 
вио Господину Министру унутрашњих послова као 
надлежном. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Овај 
извештај Господина Претседника Министарског 
савета узима се на знање. 

Да ли сте Ви, господине сенаторе, (обраћајући 
се г. Бањанину) тражили реч o повреди Послов- 
ника? (Јово Бањанин: Јесте, тражио сам). Реч има 
сенатор r. Јово Бањанин. 

Јово Бањанин: Господине Претседниче, ja сам 
јуче упутио на Вас једно питање. Ви сте казали да 
не можете одговорити док не прикупите податке. 
Ja сам са много права очекивао да ћете данас дати 
одговор на моје питање. Јер, ако јуче није било 
времена да се прикупе податци, за 24 часа било je 
довољно времена да се ти податци прикупе, пого- 
тово када je познат и званичан записник o претре- 
су у канцеларијама Југословенске националне 
странке, и када je познато фамозно саопштење које 
je Управа града Београда објавила у јутрошњим 
новинама и дала му најшири публицитет у целој 
Југославији.... (Један глас са левице: И преко Pa- 
диа) Јесте, и преко Радиа чак. 

Господине Претседниче, ja нисам упутио питање 
на Вас као Министра унутрашњих послова, коме 
треба времена да прикупља податке; нисам уопште 
упутио питање на Вас o претресу који je извршен 
у канцеларијама Југословенске националне стран- 
ке, него сам упутио питање o повреди имунитета, 

a за то не треба прикуиљање никаквих података. 
По питању имунитета зна сваки човек сваког дана 
и сваког момента шта треба да мисли, a сигурно 
Ви то знате боље од многих нас, и зато ja на пи- 
тање o повреди имунитета не могу чекати дуже. 
Зато ово питање поново покрећем позивом на по- 
вреду Пословника, јер када се питања стављају, 
сигурно се не стављају зато да буду одлагана она- 
ко како се одлажу интерпелације, него да се на пи- 
тања бар са столице Претседника овог високог 
Дома и добије одговор. Ако господа Министри ћу- 
те на интерпелације, Претседник Сената не може 
да ћути на питање o повреди имунитета сенатора. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, моја je чврста одлука и топла жеља 
да учиним све што могу и што лежи у мојој власти 
да право имунитета вазда буде респектовано ко- 
лико од суда, толико и од Управних власти. Ja ми- 
слим да je готово сувишно да нагласим, да у томе 
погледу никакву разлику не чиним, да ли дотични 
сенатор седи на левици или на десници овог висо- 
ког Дома. 

Право имунитета je интегрални део парламен- 
таризма уопште и не да се замислиги парламента- 
ризам ако то право имунитета није дошло до из- 
ражаја у самим темељима закона и ако није ре- 
спектовано, као што то закон прописује и од стра- 
не административних судских органа. Међутим, ja 
сам још јуче рекао да je у овоме случају не само 
обзир него и моја дужност да најпре затражим из- 
вештај од господина Министра унутрашњих дела. 
Зашто сам то рекао? Ви сте видели из самога пи- 
тања — и не гледајући на обавештења, која су нам 
давана —, да се ту не ради o посве једноставном 
случају. Није се радило o томе да je полиција про- 
валила у стан кога од господе сенатора, него се je 
радило o томе да je приликом једнога претреса, 
једне преметачине, која je проведена на сасвим 
другом месту, у клупском локалитету једне поли- 
тичке странке, где се нализио сто једнога од го- 
споде сенатора,. приликом отварања осталих сто- 
лова отворен je и овај сто. 

Господо сенатори, када би то био случај 
преметачине у стану кога од господе сенатора, a 
да нису предлежали услови члана 74 Устава и 110 
нашег Пословника, ja бих сасвим сигурно и не че- 
кајући никакав извештај изрекао да сматрам већ на 
први поглед да je ту право имунитета повређено. 
Али ту се je радило o другој ствари. 

Ja не улазим у питање, јер нисам ни позван, 
поготову напречац, да судим, да ли je читаво уре- 
довање, које je било изведено у клупској дворани, 
у просторијама једне политичке странке, законито 
и у складу са односним административним пропи- 
сима. За то су други форуми надлежни. Али, пошто 
се овде није радило o преметачини у стану једнога 
сенатора, у коме би случају ja још данас могао 
одмах да дам своје одређено мишл>ење, ja сам јуче 
молио да се причека на извештај г. Министра уну- 
трашњих дела. Taj извештај још нијс ДОДШО. Он 
ће засигурно доћи, ja hy га пожурити и онда hy 
се на то питање одмах вратити. Ja молим госпо- 
дина сенатора да изјави да ли je задовољан са 
мојим одговором. 

Јово Бањанин: Господине Претседниче, са са- 
мим Вашим схватањем имунитета ja бих се задово- 
л^о, али са Вашим одговором у конкретном пи- 
тању не могу се задовол.ити. Овде се ради o јед- 
ној крупној ствари.    Ради се o једном комплоту, 
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који није спремала Југословенска национална 
странка, него o једном комплоту који се спрема 
против Југословенске националне странке, a којој 
ja имам част бити потпретседник. VI зато сам дужан 
и имам право да и са овога места где сам сенатор, 
именован вољом Великог Краља Мученика, подиг- 
нем протест против тога и да се оградим против 
покушаја да се на нашу странку набаци љага која 
joj никако не може пристати. 

Господине Претседниче, наша странка оптужи- 
вана je две године и од режимске странке и од 
странака Удружене опзиције да je слуга реакције, 
диктатуре и тираније, a све то само зато што наша 
странка и данас отворено изјављује да остаје не- 
поколебиво верна свим великим принципима поли- 
тике 6 јануара. A данас хоће да се покуша да се на 
нашу странку набаци љага нелојалности. Зато ja и 
као сенатор и као потпретседник Југословенске на- 
ционалне странке имам право са овога места да 
протестујем противу тога, да протестујем и против 
овога инзулта који дира и нашу част и наш патри- 
отизам и нашу лојалност. 

Ви, сте Господине Претседниче, могли прочи- 
тати јутрос   саопштење   које je објавила   Управа 
града Београда, подређена вољи Господина Мини- 
стра унутрашњих дела Антона Корошца, a ja имам 
много разлога да верујем да je ово саопштење дик- 
тирао сам Господин Министар Антон Корошец. Ви 
сте ту могли читати да су у канцеларијама Југосло- 
венске националне странке заплењене 44 разне вр- 
сте илегалних летака. Међу тим илегалним летцима 
налази се н.пр. и говор Претседника Југословенске 
националне странке г. Петра Живковића у Сараје- 
ву, изречен на једном јавном збору пред комеса- 
ром полиције који je тамо био. Ту се налази међу 
тим илегалним летцима  и  распис   Министра  уну- 
трашњих дела против Југословенског сокола, ту се 
међу тим илегалним летцима налази и распис Ми- 
нистра унутрашњих   дела   упућен   среским начел- 
ствима, општинама итд., како ће водити агитацију 
за Конкордат.   Ако су то илегални летци, онда je 
аутор тих илегалних летака сам г. Министар уну- 
трашњих дела.    Али,    Господине Претседниче,  у 
овом саопштењу je речено и то, како у извесним 
од тих летака има и таквих навода који говоре и 
износе неистините вести o оним факторима,   који 
no свим овоземаљским законима и no Уставу мо- 
рају бити поштеђени не само од неистинитих твр- 
ђења, већ се њихово име не треба и несме уопште 
износити ни у којој прилици, када се говори o no- 
литици. И на основу тога тврђења, каже се у саоп- 
штењу, да се je Лугословенска национална странка 
огрешила o Закон o заштити државе. 

O чему се ради Господине Претседниче? Међу 
заплењеним летцима, који су махом говори изрече- 
ни на различитим зборовима, затим расписи Го- 
сподина Министра унутрашњих дела, те различити 
циркулари Југословенске националне странке, на- 
шла су се 4 егземплара једног летка који носи на- 
слов „Гра1)ани", a потписан je ca: „Југбсловенски 
родољуб". И шта je у том летку садржано, јер 
само на њ може да се односи ова тврдња Управе 
града Београда? Taj летак није летак Југсловенске 
националне странке, нити га je ona штампала, ни 
растурала. Taj летак могли су сви грађани Југосла- 
вије добити где су год хтели, на улицама београд- 
ским и загребачким, и no читавој земљи, јер je pa- 
стурен у много хиљада егземплара. И шта je садр- 
жавао тај летак? To није био летак који je npona- 

гирао неке мисли које би одговарале тврђењу ко- 
муникеја Управе града Београда, него je био летак 
у коме се са огорчењем протестује против једног 
авантуристичког плана, који значи комплот против 
читавог данашњег државног поретка. Taj план, Го- 
сподине Претседниче, потекао je не од писца ле- 
така, не од Југословенске националне странке, него 
од једне илегалне странке, која, под вођством те- 
разијских земљорадника, већ 20 дана јавно преко 
читаве штампе прави рекламу за један државни 
удар који се спрема. (Узвици на левици: Тако je!) 
Ja сам, Господине Претседниче, дужан пред овим 
Домом да то кажем, јер се отворено у овој земљи 
спрема једна инфамија, која треба да обори све те- 
мељне установе у овој држави. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Молим 
господина говорника да се држи предмета. 

Јово Бањанин: Ja се држим предмета, Госпо- 
дине Претседниче. али то тангира све нас, no твр- 
1)ењу Управе града Београда. Господо, пишу се 
планови, стављају се на папир. договарају се б 
њима чланови странака Удружене опозиције, ша- 
л>у се курири у Загреб, одржавају се конферен- 
ције.... 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Поново 
молим господина говорника да се држи пред- 
мета. 

Јово Бањанин: Господине Претседниче, то je 
ствар, која интересује огроман број сенатора, који 
су дужни да се бране. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Изво- 
лите се у своме говору држати повреде Послов- 
ника. 

Јово Бањанин (наставља): У томе je плану 
садржан комплот против читавог државног no- 
ретка. Ja га овде нећу данас износити у целини, 
него hy то учинити приликом претреса Закона o 
иступима. Али, господо. упозоравам да код го- 
споде теразијских земљорадника није вршенани- 
каква преметачина; (Узвици на левици: Тако je!) 
да нису забрањиване њихове конференције, ма да 
je то илегална странка; да није забрањено путо- 
вање њихових курира у Загреб и свуда, где je 
требало да се прави пропаганда за тај комплот. Не- 
го сада Југословенска национална странка треба 
да буде крива за оно што спрема једна илегална 
странка! 

Ja не знам, јер je необично, зашто се допу- 
стило да се двадесет дана у читавој југословен- 
ској штампи са једном беневолентном пажњом 
цензуре, коуа je иначе необично строга, спрема и 
отворено пропагира овај државни удар? (Др. 
Урош Круљ: И под заштитом режима!) Ja не 
знам, зашто се то ради! Можда се то против нас 
сада покушава. да би се спречилЈ! свака борба 
против тога комплота, да би се спречио сваки по- 
крет југословенских националиста, који хоће да 
осујете те паклене планове. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Ja Вас 
поново опомињем, господине сенаторе, да се др- 
жите предмета. 

Јово Бањанин: Ja ћу бити одмах готов, Госпо- 
дине Претседниче. 

Можда се то пропушта зато, што се у овоме 
плану теразијских земљорадника, у комбинацији 
за концентрацију која би имал-а да изврши овај 
државни удар, спомиње и име г. Антона Корошца. 
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И, зато. Господине Претседниче, не допуш- 
тамо, да се против Југословенске националне 
странке изврши она стара игра, када лупеж ухвг- 
ћен на делу виче: „Држте лупежа!" Ja нећу и нс 
смем допустити, да Југословенска национална 
странка.... 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Ja Вас 
опомињем, да не употреблзавате такве изразе! 

Јово Бањанин (наставља):   За то имам   право 
да тражим од Вас, Господине Претседниче. да на 
ово питање. на које сте дужни одговорити, одго 
ворите у оном времену, како то питање имунитета 
сенатора захтева. 

Још једанпут протестујем против тога, да се 
нама подмећу планови, које под заштитом режима 
илегална опозиција слободно шири no читаво.ј 
земљи. (Бурно одобравање и аплауз на левици. — 
Др. Урош Круљ: To су језуитски планови!) 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Господо 
сенатори, ви сте чули из излагања господина се- 
натора Бањанина, да се ту заправо o повреди По- 
словника уопште нити не ради. Сва ова излагања 
ишла су другим смером и апсолутно не могу бити 
обухваћена у оквир упита на Претседника. нити 
могу бити обухваћена у оквир једне повреде По- 
словника. 

Ja сам јуче образложио и данас сам опетовао, 
да je далеко од мене свака намера, да било што- 
год одгађам, што се тиче питања имунитета. (Јово 
Бањанин:.- Ви сте дужни чувати Устав!) 

Питање je само рока, и тај je рок одређен, да 
имадемо да чекамо извештај г. Министра унутраш- 
њих послова. Ja hy се тада на предмет вратити. 

Пошто je господин сенатор у своме говору 
изјавио да не гтрихваћа моје тумачење, то се обра- 
ћам на Сенат, да ли прихваћа моје излагање, да 
овде не предлежи повреда Пословника са моје 
стране? (Прима). 

Констатујем да Сенат прима ово моје тума- 
чење. (Др. Иво Мајстровић: Ви сте вечни Пилат. 
Господине Претседниче! — Јово Бањанин: Немој- 
те допустити, Господине Претседниче, да Bauie 
име буде везано са овим комплотом и овим сплет- 
кама. које треба да покрију мрачне циљеве!) 

Прелазимо^ на дневни ред. Прва тачка данаш- 
њег дневног реда je: Претрес извештаја Одбора 
o предлогу Закона o трговинском уговору са при- 
лозима A и Б (Тарифске листе); са прилогом Ц 
(Споразум o ветеринарскополицијском поступку 
при увозу и провозу животиња, животињских де 
лова и животињских производа), и закл.учном 
Протоколу, — закљученом и потписаном у Бео- 
граду 1 маја 1934 године, између Краљевине Југо- 
славије и Републике Немачке. 

Молим господина известиоца да' прочита од 
борски извештај. 

Известилац Ђуро Вукотић (чита): 

Београд,  15 јула  1937 год. 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор Сената за проучавање предлога Зако- 
на o трговинском уговору са прилозима A и Б (та- 
рифске листе); прилогом Ц (споразум o ветери- 
нарно-полицијском поступку при увозу и провозу 
животиња, животињских делова и животињских 
производа) и закључном протоколу, закљученим и 

потписаним у Београду 1 маја 1934 године између 
Краљевине Југославије и Републике Немачке, про- 
учио je овај законски предлог на својој седници 
од 15 јула 1937 г., те саобразно акту Сената Бр. 
1149 од 15 јула 1937 године, подноси овај 

ИЗВЕШТАЈ: 

Овим трговинским уговором Немачка je изи- 
шла у сусрет нашим захтевима путем одобрења 
снижених царинских ставова и путем додељивања 
контингената, чиме омогућава бољи пласман на- 
ших производа на немачком тржишту. 

Она je овим уговором пристала да нам да де- 
таљно разрађен споразум o ветеринарно-полициј- 
ским мерама које регулишу увоз и провоз стоке 
и сточних производа и на тај начин онемогућују 
самовољу и уносе ред у овај промет. 

По саслушању експозеа, датог од стране Го- 
сподина Министра трговине и индустрије, и no 
обавештењима добивеним на постављена питања, 
Одбор je нашао да се овим уговором нашој земљи 
чине олакшице односно извоза стоке и сточних 
производа у Немачку, и да га стога треба при- 
мити у целости, као што га je и Народна скупшти- 
на усвојила. 

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

За известиоца Одбора одређен je сенатор г. 
Ђура Вукотић. 

Секретар, Претседник одбора, 
Ђуро Вукотић, с. р. Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
Др. Халидбег Храсница, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Људевит Гај, с. р. 
Др. Марушић Драго, с. р. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Господо 
сенатори, будући се нико није јавио за реч. нити 
je тражено отварање начелне дискусије, прела- 
зимо одмах на гласање o овом законском предлогу 
у начелу. Молим господина секретара да извршн 
прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутак 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Ан^елиновић др. Б. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић ЈБубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
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Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — за 
Ђерић Душан — sa 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија— отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Леличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутаи 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — отсутан 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иран :— за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверл^уга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 

Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин 

После гласања. 

отсутан 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Господо 
сенатори, изволите чути резултат гласања. Гла- 
сало je свега 49 г. г. сенатора и сви су гласали за. 
Према томе објављујем да je овај законски пред- 
лог примљен једногласно у начелу. Прелази се на 
претрес у појединостима. Молим г. известиоца да 
прочита § 1. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 1. 
Претседник др. Желимир Мажуранић: Пошто 

се нико није јавио за реч, приступамо гласању. Го- 
спода која су за то да се § 1 прими, нека изволе се- 
дети, a која су против тога, нека изволе устати. (Сви 
седе). Пошто сви седе, објављујем да je § 1 јед- 
ногласно примљен. Изволите чути § 2. 

, Известилац Ђуро Вукотић прочита § 2. 
Претседник др. Желимир Мажуранић; Господа 

која су за то да се § 2 прими, нека изволе седети. 
a која су против, нека изволе устати. (Сви седе). 
Пошто сви седе, објављујем. да je § 2 једногласно 
примљен. 

Према томе објављујем, да je законски пред- 
лог примљен и у појединостима. Сад прелазимо 
на коначно гласање o законском предлогу у це- 
лини. Молим г. секретара да изволи извршити про- 
зивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Гргур — отсутан 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав -^- отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо —■ отсутан 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
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Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — отсутан 
Пуцсљ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Симоновић Милан — за 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
ЏаковиК Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Госпо- 
до сенатори, изволите чути резултат гласања. Гла- 
сало je свега 46 г. г. сенатора и сви су гласали за. 
Према томе, објављујем да je Сенат и на конач- 
ном гласању једногласно примио предлог Закона 
o трговинском уговору са прилозима A и Б (та- 
рифске листе): са прилогом Ц (Споразум o вете- 
ринарско-полициском поступку при увозу и про- 
возу животиња, животињских делова и животињ- 
ских производа), и закључном протоколу, — за- 
кљученом и потписаном у Београду  1   маја   1934 

године, између Краљевине Југославије и Републи- 
ке Немачке. 

Потпретседник Милаи Симоновић: Господо 
сенатори, прелазимо на другу тачку дневног реда: 
Претрес извештаја Одбора o предлогу Закона o 
размени нота на дан 21 мата 1936 год. између Ми- 
нистра иностраних послова Краљевине Југослави- 
је и немачког изванредног посланика и опуномо- 
ћеног Министра, којом се на темељу споразума за- 
кључених фебруар^ месеца 1935 год. у Минхену, 
на заједничком заседању владиних одбора, обра- 
зованих на основу чл. 35 Југословенско-немачког 
трговинског уговора од I маја 1934 год., мењају 
Прилог Б и Закључни протокол трговинског уго- 
вора. 

Молим г. известиоца да изволи прочитати од- 
борски извештај. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита одборски 
извештај, који гласи: 

Београд, 15 јула 1937 год. 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор Сената за проучавање предлога Зако- 
на o размени нота на дан 21 марта 1936 године из- 
међу Министра иностраних послова Краљевине 
Југославије и немачког посланика и опуномоће- 
ног министра, којом се, на темељу споразума за- 
кључених фебруара месеца 1935 године у Минхе- 
ну на заједничком заседању владиних одбора о- 
бразованих на основи чл. 35 југословенско-немач- 
ког трговинског уговора од i маја 1934 год., ме- 
њају прилог Б и Закључни протокол трговинског 
уговора, проучио je овај законски предлог на сво- 
јој седници од 15 јула 1937 године, те саобразно 
акту Сената Бр. 1151 од 15 јула 1937 године, под- 
носи овај 

ИЗВЕШТАЈ: 
Овим законским предлогом измењени су не- 

ки ставови Прилога Б трговинског уговора са Не- 
мачком од 1 маја 1934 године. 

По саслушању експозеа датог од стране г. 
Министра трговине и индустрије и no обавеште- 
њима добијеним на постављена питања, Одбор je 
нашао, да су ове измене корисне no наш извоз у 
Немачку и да их треба усвојити у целости као што 
их je и Народна скупштина усвојила. 

Достављајући Сенату овај свој извештај, Од- 
бору je част умолити ra, да овај законски пред- 
лог изволи усвојити у скупштинској редакцији. 

За известиоца Одбора одређен je сенатор г. 
Ђуро Вукотић. 

Секретар, Претседник одбора, 
Ђуро Вукотић, с. р. Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
Др. Халидбег Храсница, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Људевит Гај, с. р. 
Др. Марушић Драго, с. р. 

Потпретседник Милан Симоновић: Пошто се 
нико није јавио за реч у начелном претресу, за- 
кључује се начелни претрес, и приступамо одмах 
гласању o овом законском предлогу у начелу. Гла- 
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саће се поименично са „за" и „против". Молим r. 
секретара да изволи извршити прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 

■   Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић ЈБубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — sa 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић  Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић др. Стеван — за 
Муфтић  Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радованови!! Крста — отсутан 

Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — 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 — отсутан 
Шиловић др. Јосип —- за 
Шола Атакасије —■ за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Господо 
сенатори, изволите чути резултат гласања. Гласа- 
ло je свега 48 сенатора, и сви су гласали за. Према 
томе, објављујем да je овај законски предлог у 
начелу једногласно примљен. 

Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 
лим г. известиоца да прочита § 1. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 1. 
Потпретседнпк Милан Симоновић: Господа се- 

натори који примају § 1 нека изволе седети, a она 
господа која су против тога нека изволе устати. 
(Сви седе). Констатујем да сви седе и, према томе, 
објављујем да je § 1 једногласно примљен. Изво- 
лите чути § 2. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 2. 
Потпретседник Милан Симоновић: Она госпо- 

да која су за то да се § 2 прими нека изволе седети, 
a господа која су против тога нека изволе устати. 
(Сви седе.) Пошто сви седе, објављујем да je § 2 
једногласно примљен. Према томе, објављујем да 
je овај законски предлог и у појединостима једно- 
гласно примљен. 

Приступа се сада коначном поименичном гла- 
сању o овом законском предлогу у целини. Гласа 
се са „за" и „против". Молим г. секретара да из- 
воли извршити прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
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Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило —■ за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић  Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др.  Алберт — отсутан 
Крстић Серафим -*■ отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински  Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан. 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер ■— отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво  — за 
Франгеш др. Отон — за 

Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
Цуказац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 
Потпретседник Милан Симоновић: Господо се- 

натори, изволите чути резултат гласања. Гласало je 
свега 49 сенатора и сви су гласали за. Према томе, 
објављујем да je Сенат и на коначном гласању је- 
дногласно примио предлог Закона o ^азмени нота 
на дан 21 марта 1936 год. између Министра ино 
страних послова Краљевине Југославије и немачког 
изванредног посланика и опуномоћеног Министра, 
којом се на темљу споразума закључених фебруара 
месеца 1935 год. у Минхену, на заједничком засе- 
дању владиних одбора, образованих на основу чл. 
35 Југословенско-немачког трговинског уговора од 
1 маја 1934 год., мењају Прилог Б и Закључни про- 
токол трговинског уговора. 

Прелазимо на трећу тачку дневнога реда: Пре- 
трес извештаја Одбора o предлогу закона o спора- 
зуму o поморским сигналима, закљученом у Лиса- 
бону 23 октобра 1930 год. 

Молим r. извстиоца да изволи прочитати од- 
борски извештај. 

Извесгилац Ђуро Вукотић (чита): 

Београд, 15 јула 1937 год. 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор Сената за пручавање предлога Закона o 
споразуму o поморским сигналима, са Правилником 
o извесним категоријама поморских сигнала, за- 
кљученом у Лисабону 23 октобра 1930 год., про- 
учио je овај законски предлог на својој седници 
од 15 јула 1937 године, те саобразио акту Сената 
број 1148 од 15 јула 1937 године, подноси овај 

ИЗВЕШТАЈ: 
По саслушању експозеа датог од стране за- 

ступника г. Министра саобраћаја, као и no обаве- 
штењима добијеним на постављена питања, Одбор 
je нашао да he примена овог међународног cnopa- 
зума много користити нашем поморском саобра- 
ћају. 

Достављајући Сенату овај извештај, Одбору je 
част умолити ra, да овај законски предлог изволи 
усвојити у скупштинској редакцији. 

За известиоца Одбора одређен je сенатор r. 
Ђуро Вукотић. 

Секретар, Претседник одбора, 
Ђуро Вукотић, с. р. Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
Др. Халидбег Храсница, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Људевит Гај, с. р. 
Др. Марушић Драго, с. р. 

Потпретседник Милан Симоновић: Пошто се 
нико није јавио за реч у начелном претресу, закљу- 
чује се начелни претрес и приступамо одмах гла- 
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сању o овом законском предлогу у начелу. Гласаће 
се поименично са „за" и „против". Молим г. секре- 
тара да изволи извршити прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун ■— отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај ЈБудевит — 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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — за 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илицановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антун — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Арберт — отс^тан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
КукуЛ)евић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — отсутан 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић  Стеван — за 
Муфтић. Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака —• отсутан 
Поповић  Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 

Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стој-адиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — 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   —   3:3 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Господо се- 
натори, изволите чути резултат гласања. Гласало 
je свега 50 господе сенатора и сви су гласали за. 
Према томе објављујем да je овај законски пред- 
лог у начелу једногласно примљен. 

Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 
лим г. известица да прочита § 1. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 1. 
Потпретседник Милан Симоновић: Господа се- 

натори који примају § 1 нека изволе седети, a она 
господа која су против тога нека изволе устати. 
(Сви седе) Констатујем да сви седе, и према томе, 
објављујем да je § 1 једногласно примљен. Изво- 
лите чути § 2. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 2. 
Потпретседник Милан Симоновић: Она госпо 

да која су за то да се § 2 прими нека изволе се- 
дети, a господа која су против тога нека изволе 
устати. (Сви седе) Поштосви седе, објављујем да 
je § 2 једногласно примљен. Према томе, објављу- 
јем да je овај законски предлог и у појединостима 
једногласно примљен. 

Приступа се сада коначном поименичном гла- 
сању o овом законском предлогу у целини. Гласа 
се са „за" и „против". Молим г. секретара да из- 
воли извршити прозивку. 

Секретар др. Ђура Котур прозива господу се- 
наторе, и они су гласали овако: 

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
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Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсуган 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антун — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Арберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Крз^љ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукул^евић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажурани!! др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — за 
Поповић  Л.  Милан —  за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Марко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран'—• отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 

Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — 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 — отсутан 
Шиловић др. Лссип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретсед.ник Милан Симоновић: Господо се- 
натори, изволите чути резултат гласања. Гласало 
je свега 50 господе сенатора и сви су гласали за. 
Према томе објављујем да je Сенат и на коначном 
гласању једногласно примио предлог закона o спо- 
разуму o поморским сигналима, закљученом у Ли- 
сабону 23 октобра 1930 год. 

Прелазимо на четврту тачку дневног реда: 
Претрес извештаја Одбора o предлогу Закона o 
допунском споразуму o трговини и пловидби, за- 
кљученом у Београду 22 јуна 1922 године, између 
наше Краљевине и Краљевине Арбаније, o погра- 
ничном промету у погледу скадарског тржишта, 
закљученом и потписаном у Београду 5 маја 1934 
године, између Краљевине Југославије и Краље- 
вине Арбаније. 

Молим г. известиоца да изволи прочитати од- 
борски извештај. 

Известилац Ђуро Вукотић (чита): 

Београд. 15 јула 1937 год. 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор Сената за проучавање предлога Закона 
o допунском споразуму уз прилог В уговора o тр- 
говини и пловидби, закљученог у Београду 22 јуна 
1922 године, између Краљевине Југославије и Кра- 
љевине Арбаније, o пограничном промету у по- 
гледу скадарског тржишта, закљученом и потпи- 
саном у Београду 5 маја 1934 године. између Кра- 
л.евине Југославије и КраЛ)евине Арбаније, проу- 
чио je овај законски предлог на својој седници 
од 15 јула 1937 године, те саобразно акту Сената 
Бр. 1150 од 15 јула о. г., подноси овај 

ИЗВЕШТАЈ: 
Овим допунским споразумом предви1)а се да 

могу становници извесног бројасела наше погра- 
ничне зоне јужно од Скадарског језера одлазити 
на тржиште у Скадар ради продаје својих произ- 
вода и снабдевања колико им je неопходно по- 
требно. Они ће уживати исте привилегије као и 
албански погранични сгановници при доласку на 
наша тржишта. 

Достављајући Сенату овај извештај, Одбору 
je част умолити га, да овај законски предлог из- 
воли усвојити у скушитинској редакцији. 
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За известиоца Одбора одређен je сенатор г. 
Ђура Вукотић. 

Секретар, Претседник одбора, 
Ђуро Вукотић, с. р. Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
Др. Халидбег Храсница, с. р. 
Др. Марушић Драго, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Људевит Гај, с. р. 

Потпретседник Милан Симоновић; Отвара се 
начелан претрес no овом законском предлогу. 
Како се нико није пријавио за реч, то приступамо 
гласању у начелу. Гласаће се поименично са „за" 
и „против". Молим г. секретара да изволи извр- 
шити прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан 
Гај Људевит — за 
Глушац др. Васо — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — 
Десница др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
Драговић Милутин — отсутан 
Дуњић Радослав — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчилб — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо  — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антун — отсутан 
Ковачевић Томо —■ отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Арберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
ЈБубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
МарјановиК Милан — отсутан 

— за 

за 

Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Летар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матиј_а — за 
Поповић  Л.  Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадииовић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др.  Џафе,р — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др.  Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег - ~ за 
Хрибар Иван — отсутан 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић .Јо2дан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Џаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретсецник Милан Симоновић; Изволите 
чути, господо сенатори. резултат гласања. Гласа- 
ло je свега 48 сенатора и сви су гласали „за". Пре- 
ма томе објављујем да je овај законски предлог 
у начелу једногласно примљен. 

Прелазимо на претрес у појединостима. 
Молим  г. известиоца да прочита §  1. 
Известилац Ђуро Вукотић прочита § 1. 
Потпретседник Милан Симоновић; Ko je за то 

да се прочитани параграф 1 прими, изволеће седети, 
a ко je против, изволеће устати. (Сви седе). Кон- 
статујем да су сва господа седели и према томе 
објављујем да je § 1 примлзен. Изволите чути 
§ 2. 

Известилац Ђуро Вукотић прочита § 2. 
Потпретседник Милан Симоновић; Ko je за то 

да се § 2 прими изволеће оедетИ, a ко je против, 
изволеће седети. (Сви седе). Констатујм да су сва 
г. г. сенатори седели и према томе објављујем да 
je § 2 примљен. 

Господо сенатори, објављујем да je законски 
предлог и у појединостима примљен. Сада присту- 
памо коначном гласању. Молим г. секретара да 
изврши прозивку. 
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Секретар др. Ђура Котур  прозива г. г. сена- 
торе и они су гласали овако: 

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсуган 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — отсутан 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Љуедвит — 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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живанвић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунцић Андра — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
РадовановиК Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић ,1оца — отсутан 

Смиљани!! Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — 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 — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Изволите 
чути, господо сенатори, резултат гласања. Гласао 
je свега 51 сенатор и сви су гласали за. 

Према томе објавл^ујем, да je Сенат примио 
предлог Закона o допунском споразуму o трго- 
вини и пловидби, закљученом у Београду 22 јуна 
1922 године између наше Краљевине и Краљевине 
Арбаније, o пограничном промету у погледу ска- 
дарског тржишта, закљученом и потписаном у 
Београду 5 маја 1934 године између Краљевине 
Југославије и Краљевине Арбаније, — коначно и 
у целини. 

Прелазимо на пету тачку дневног реда: Пре- 
трес извештаја Одбора за молбе и жалбе o закон- 
ском предлогу o изванредној државној помоћи. 

Молим г. известиоца да изволи прочитати из- 
вештај. 

Известилац др. Душак Стевчић (чита): 

Београд, 14 јула 1937 год. 
СЕНАТ 

КРАЉЕВИНЕ  ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Одбор за молбе и жалбе 

Бр. 297 

СЕНАТУ КРАЉЕВИИЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор за молбе и жалбе Сената Краљевине 
Југославије узео je у претрес, на својим седни- 
цама од 9, 10 и 12 јула 1937 године молбе за до- 
деливање месечне помоћи; a то су: Бабић удови 
Софији из Загреба, Бошковић Ристе из Мостара, 
Вероне др. Луке из Београда, Видаковић Драгице 
из Београда, Дензлер Јосипе из Петриње, Савко- 
вић Милице удове Јована из Скопља, Ђур^евић 
удове Божане из Београда и Цихлар удове Пауле 
из Загреба. 

Проучивши свестрано све ове молбе, за које 
су дали повољно мишљење надлежни министри, и 
са којима се сагласио и Министар финансија и Фи- 
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нансијски одбор Сената, Одбору за молбе и жал- 
бе je част поднети Сенату 

ИЗВЕШТАЈ: 
са предлогом да се додели стална месечна дожи- 
вотна помоћ: 

Дин. 
1) Бабић уд. Софији из Загреба 300.— 
2) Бошковић Ристи из Мостара 2.000.— 
3) Верони др. Луки из Београда 1.500.— 
4) Видаковић Драгици из Београда 2.000.— 
5) Дензлер Јосипи из Петриње 500.— 
6) Савковић Милици уд. Јована из Скопља   500.— 
7) Ђурђевић уд. Божани из Београда 400.— 
8) Цихлар уд. Паули из Загреба 800.— 
и за два сина no 300 Дин. до свршетка школова- 
ња, a најдуже до пунолетства. 

Поред горе наведених одобрених месечних 
доживотних помоћи Одбор за молбе и жалбе Се- 
ната својом иницијативом одобрио je и r-ђи Јо- 
ванки уд. Милорада Драшковића из Београда 
Дин. 1000.— и г-ђи Ленки удови др. Лазе Пачуа из 
Београда Дин. 1000 месечно и доживотно помоћ 
поред пензије коју уживају. 

Стога je Одбору за молбе и жалбе част умо- 
лити Сенат да изволи примити овај извештај са 
законским предлогом који се прилаже уз исти. 

За свога известиоца Одбор je изабрао г. др. 
Душана Стевчића, сенатора. 

Секретар, 
Др. Душан Стевчић, с. р. 

Претседник, 
Одбора за молбе и жалбе Сената, 

Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
A. Шола, с. р. 
Људевит Гај, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Др. Георг Грасл, с. р. 
Павле Вујић, с. р. 
П. Петковић, с. р. 

(М. П.) 

Потпретседник Милан Симоновић: Како није 
од стране потребног броја сенатора поднет пред- 
лог да се отвори начелни претрес no овом закон- 
ском пројекту, то приступамО' одмах гласању у 
начелу. Молим г. секретара да изволи прозивати 
г. г. сенаторе. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 

Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Љуедвит — 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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Иемец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
rionoBHii Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
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Цветковић Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
Паковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењгмин — отсутан 

После гласан.а. 

Потпретседннк Милан Симоновић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласао je свега 51 сена- 
тор и сви су гласали за. Према томе, објављујем 
да je овај законски предлог примљен у начелу. 

Прелазимо на претрес у појединостима. 
Молим г. известиоца да изволи прочитати § 1. 
Известилац др. Душан Стевчић прочита § 1. 
Потпретседник Милан Симоновић: Ko je за 

то да се § 1 прими овако како je прочитан нека 
седи, a ко je против нека устане. (Сви седе). По- 
што сви седе, то објављујем да je § 1 примљен 
једногласно. 

— За овим je Сенат, гласајући седењем и у- 
стајањем o сваком поједином параграфу, у сми- 
слу чл. 55 Закона o пословном реду у Сенату, јед- 
ногласно примио све параграфе овог законског 
предлога, и то да од § 2 до закључно § 12. — 

Потпретседник Милан Симоновић: Према то- 
ме објављујем да je законски предлог o изванред- 
ној државној помоћи изгласан и у појединостима. 

Сада приступамо коначном гласању О' овом 
законском предлогу у целики. Гласаће се са „за" 
и „против". Молим г. секретара да изволи извр- 
шити прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Љуедвит — 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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
ЂуриК Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — отсутан 

Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Поповић Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
РадуловиК Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
УбавиК Павле — за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветкови11 Јордан — отсутан 
Цукавац Милош — за 
ЏаковиК Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

■ 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласао je свега 51 сена- 
тор и сви су гласали „за". Према томе објављу- 
јем да je законски предлог o изваиредној држав- 
ној помоћи усвојен коначно и у целини. 

Прелазимо на шесту тачку дневнога реда: 
Претрес извештаја Одбора за молбе и жалбе o из- 
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ванредном признању година државне службе и 
пензије Спири Хаџи-Ристићу. 

Молим г. известиоца да прочита извештај. 

Известилац др. Душан Стевчић (чита): 

СЕНАТ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Одбор за молбе и жалбе 

Бр. 298 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд 

Одбор за болбе и жалбе Сената Краљевине Ју- 
гославије узео je у претрес, на својој седници од 
12 јула 1937 г., молбу г. Спире Хаџи Ристића, на- 
родног посланика, којом je молио: да му се одре- 
ди државна пензија за време од 1 августа 1899 до 
22 августа 1920 г., које je провео као драгоман и 
претседник Општине скопске, као и време од 1 ав- 
густа 1916 до 20 септембра 1918 г., које je провео 
у рату као обвезник чиновничког реда. Према ово- 
ме има се г. Хаџи Ристићу признати свега 24 годи- 
не и 22 дана. 

Проучив свестрано ову молбу за коју je дао 
повољно мишљење надлежни Министар спољних 
послова, са којим се сагласио и Финансијски одбор 
Сената и Министар финансија, Одбору за молбе и 
жалбе je част поднети Сенату 

ИЗВЕШТАЈ: 
са предлогом да се г. Спири Хаџи Ристићу, народ- 
ном посланику, признају у године стварно прове- 
дене активне државне службе време од 1 августа 
1899 до 22 августа 1920 г., које je провео као дра- 
гоман и претседник Општине скопске. Исто тако и 
време од 3 године, које je провео у рату као об- 
везник чиновничког реда — свега 24 године и 22 
дана. 

Стога нам je част умолити Сенат, да изволи 
примити овај извештај са законским предлогом 
који се прилаже уз исти. 

За свог известиоца Одбор je изабрао Др. Ду- 
шана Стевчића, сенатора. 

Београд, 12 јула 1937 год. 
Секретар, 

Др. Душан Стевчић, с. р. 
Претседник, 

Одбора за молбе и жалбе Сената, 
Ив. Хрибар, с. р. 

Чланови: 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Павле Вујић, с. р. 
A. Шола, с. р. 

Потпретседнпк Милан Симоновић: Пошто по- 
требан број сенатора није поднсо предлог да се от- 
вори начелни претрес o овом законском предлогу, 
ирелазимо на гласање у начелу. 

Молим г. секретара да изврши прозивку. 
Секретар др. Ђура Котур прозива господу се- 

наторс и они су гласали овако: 

Алексић Лован — отсутан 
АлибеговиК Асим — отсутан 

Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — отсутан 
Видаковић Антун — отсутан 
Видаковић Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Љуедвит — 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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Иванишевић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антон — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Алберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
ЉубибрЗтић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — за 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип — за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Петар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
ПоповиЈ! Матија — за 
Поповић Л. Милан — за 
Протић Војислав — за 
Пуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Лоца — отсутан 
СмилЈанић Крста — за 
Смодеј Фран — отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан — за 
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Стојадиновић др. Милан — отсутан 
Сулејмановић др. Џафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — за 
Улмански др. Саво — 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 — отсутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласао je свега 51 сенатор 
и сви су гласали „за". Према томе објављујем да 
je овај законски предлог у начелу примљен. 

Прелазимо на претрес законског пројекта у 
појединостима. Молим r. известиоца да прочи- 
та § 1. 

Известилац др. Душан Стевчић прочита § 1. 
Потпретседник Милан Симоновић: Ko je за то 

да се § 1 прими нека изволи седети, a ко je против 
нека устане. (Сви седе.) Пошто сви седе, објављу- 
јем да je  §   1 примљен. 

.   Изволите читати § 2. 
Известилац др. Душан Стевчић прочита § 2. 
Потпретседник Милан Симоновић: Ko je за то 

да се § 2 прими, нека изволи седети, a ко je против, 
нека изволи устати. (Сви седе.) Пошто сви седе, 
објављујем да je § 2 примљен. 

Изволите читати § 3. 
Известплац др. Душан Стевчић прочита § 3. 
Потпретседник Милан Симоновић: Ko je за то 

да се § 3 прими, нека изволи седети, a ко je про- 
тив нека изволи устати. (Сви седе.) Пошто сви седе, 
објављујем да je § 3 примлЈен. Према томе објав- 
љујем да je овај законски пројекат примлЈен и у 
појединостима. 

Прелази се на коначно гласање. Молим г. се- 
кретара да изврши прозивку. 

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

Алексић Јован — отсутан 
Алибеговић Асим — отсутан 
Алкалај др. Исак — отсутан 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Анђелиновић др. Б. Гргур — за 
Анић Лазар — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић" Baca — отсутан 
Видакови!! Антун — отсутан 
Видакови11 Љубомир — за 
Виловић Осман — за 
Вранић Иво — отсутан 
Врбанић др. Милан — за 
Вујић Павле — за 
Вукотић Ђуро — за 

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 — отсутан 
Ђерић Душан — за 
Ђорђевић Драгослав — отсутан 
Ђуретек Вид — за 
Ђурић Михаило — за 
Живановић Јеремија — отсутан 
Зец др. Петар — за 
Ивании/евић Дон Франо — отсутан 
Ивковић др. Момчило — за 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јеличић.Божа — за 
Карамехмедовић др. Хамдија — за 
Корошец др. Антун — отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Крамер др. Арберт — отсутан 
Крстић Серафим — отсутан 
Круљ др. Урош — за 
Кујунџић Андра — отсутан 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
ЈБубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иво — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Марушић др. Драго — отсутан 
Махмудбеговић Сефедин — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Немец др. Јосип - - за 
Обрадовић Пајо — за 
Павелић др. Анте — за 
Петковић Иетар — отсутан 
Петровић Добросав — отсутаи 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — отсутан 
Пдповић Матија — за 
Поповић  Л. Милан — за 
l [ротић Војислав — за 
Иуцељ Иван — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — отсутан 
Самуровић Јанко — отсутан 
Селић Јоца — отсутаи 
Смил>анић Крста — за 
Смодеј Фран —■ отсутан 
Спахо др. Мехмед — за 
Стевчић др. Душан    - за 
Стојаднновић др.  Милан — отсутан 
Сулејмановић др. [Дафер — отсутан 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
УбавиК Павле -- за 
Улмански др. Саво — за 
Франгеш др. Отон — за 
Храсница др. Халидбег — за 
Хрибар Иван — за 
Цањуга Ватрослав — за 
Цветковић Јордан — отсутан 
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Цукавац Милош — за 
иаковић Милован — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отоутан 
Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 

Потпретседник Милан Симоновић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je свега 50 сенато- 
ра и сви су гласали „за". Према томе објавлзујем, 
да je Сенат примио предлог закона o изванредном 
признању државне службе и пензије Спири Хаџи 
Ристићу. 

Господо сенатори, дајем кратку паузу после 
које ће се седница наставити. 

ПОСЛЕ ПАУЗЕ 
Потпретседник Милан Симоновић; Господо 

сенатори, пре него што закључимо данашњу сед- 
ницу, имам да вам саопштим, да сам примио од 
Претседника Народне скупштине законски пред- 
лог o привредним задругама, који je Народна 
скупштина усвојила и Сенату на рад упутила. 

За проучавање овог законског предлога сада 
ћемо приступити избору нарочитог одбора од 11 
чланова и толико исто заменика. Претседништву 
je поднесена за избор овога Одбора само једна 
кандидатска листа, те ћемо стога избор извршитн 
акламацијом, како то прописује § 18 нашег По- 
словника. Кандидатска листа je поднесена од до- 
вољног броја предлагача и према томе у овај Од- 
бор ушли би као чланови г. г. сенатори: др. Отон 

Франгеш, Милош Цукавац, Људевит Гај, Осман Ви- 
ловић, Антун Видаковић, Вид Ђуретек, Иван Пуцељ, 
Милутин Драговић, др. Љубомир Томашић, Лазар 
Анић, Тома Ковачевић; a као њихови заменици г. 
г. сенатори: Стеван Михалџић, Фран Кукуљевић- 
Сакцински, Ватрослав Цањуга, Душан Ђерић. Пе- 
тар Добринић, Сефедин Махмудбеговић, Дими- 
трије Илиџановић, Томо Јалжабетић, "Петар Пет- 
ковић, др. Урош Круљ, Матија Поповић. 

Прима ли Сенат овако састављени Одбор? 
(Прима). Пошто Сенат прима. објављујем да су 
поменута г. г. сенатори изабрани за чланове одно- 
сно заменике овог Одбора. 

Позивам изабрану г. г. чланове Одбора, да се 
no закључку данашње седнице састану, конститу- 
ишу и o томе обавесте Претседништво. Уједно ми 
je част предложити Сенату, да, у духу § 20 нашег 
Пословника, оставимо изабраном Одбору рок до 
идућег уторника, т. ј. до 20 јула о. г., да овај за- 
конски предлог проучи и Сенату поднесе свој из- 
вештај. 

Према ли Сенат овај мој предлог? (Прима). 
Објављујем да je Сенат овај предлог примио н 
на темељу тога позивам овај Одбор да тачно у 
остављеном му року поднесе свој извештај. 

Пре него што бих закључио данашњу седнн- 
цу предлажем као дневни ред за наредну седницу: 
претрес извештаја Одбора o предлогу Закона o 
слатководном рибарству. Прима ли Сенат? (При- 
ма). Пошто Сенат прима, данашњу седницу за- 
кључујем a наредну заказујем за уторак 20 јула у 
10 часова пре подне са примлЈеним дневним редом. 

Седница je заклзучена у 12.30 часова. 




