
стеногрлФске велешкс 

сенлтл 
Крллсвине   ЈугосллвиЈе 

ГОДИНА 7 БЕОГРАД, 1938 ГОДИНЕ KNJIGA 1 

IX РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА НРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ДРЖАН 16 МАРТА  1938 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО: 

Претседник 

Др. ЖЕЛИМИР МАЖУРАНИЋ 

Секретар 

КАМЕНКО БОЖИЋ 

Присутни су r. г. Министри: Претседник Министарског савета и Министар иностраних послова др. Милан 
М. Слојадиновић, Министар правде Милан Симоновић, Министар пољопривреде Светозар Станкоиић, 
Министар трговине и индустрије др. Милан Врбанић, Министар  финансија Душан Летица и Министар 

без портфеља др. Нико Новаковић. 

Почетак у 18.50 часова 

САДРЖАЈ: 

1. ■— Читање и усвојење записника VIII ре- 
довног састанка. 

Дневни ред:   1. — Избор 5 чланова и 3 заме- 
ника у Верификациони одбор; 

2. — Избор 3 члана и 5 заменика у Админи- 
стративни одбор; 

3. — Избор 2 члана и 3 заменика у Имунитет- 
ски одбор; 

4. — Избор 5 чланова и 2 заменика у Одбор 
за молбе и жалбе; и 

5. — Избор 5 чланова и 5 заменика у Финан- 
сијски одбор. 

Претседник   Др.   Желимир   Мажуранић:   Го- 
сподо сенатори, отварам IX редовни састанак Се- 
ната. Молим г. секретара да прочита записник VIII 
редовног састанка. 

Секретар Каменко Божић прочита записник 
VIII редовног састанка. 

Претседник Др. Желимир Мажуранић: Има ли 
ко шта да примети на прочитани записник? (Нема). 
Пошто примедаба нема, записник се прима и ове- 
рава. 

Сад, господо, прелазимо на дневни ред. Ha 
дневном реду je као прва тачка: Избор 5 чланова 
и 3 заменика у Верификациони одбор. 

Поднета ми je само једна кандидатска листа 
за попуњење Верификационог одбора, потписана 
од довољног броја предлагача, у којој се пред- 
лажу за чланове Верификационог одбора г. г. се- 
натори: Стеван Михалџић, др. Георг Грасл, Антун 
Михаловић, др. Фран Шаубах, др. Драго Марушић; 
a за заменике господа: др. Миле Мишкулин, Че- 
домир Захарић и Јордан Цветковић. Како нема 
друге листе, избор се врши акламацијом, према 
пропису § 18 нашег Пословника. 

Прима ли Сенат прочитану кандидатску листу? 
(Прима). Објављујем да je предложена кандидат- 
ска листа примљена и да су, према томе, изабрани 
за чланове Верификационог одбора г. г. сенатори: 
Стеван Михалџић, др. Георг Грасл, Антун Миха- 
ловић, др. Фран Шаубах и др. Драго Марушић; a 
за заменике г. г.: др. Миле Мишкулин, Чедомир 
Захарић и Јордан Цветковић. 

Прелазимо сада на другу тачку дневнога реда: 
избор 3 члана и 5 заменика у Административни 
одбор. 

Поднета ми je само једна кандидатска листа 
за попуњење Административног одбора, потписана 
од довољног броја предлагача, у којој се пред- 
лажу за чланове Административног одбора r. г. 
сенатори: Андра Кујунџић, Душан Трифковић и 
Јоца Селић, a за заменике господа: др. Георг Грасл, 
Јанко Спасојевић, Угрин Јоксимовић, Јован Алек- 
сић и Светислав Пауновић. 
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Како нема ниједне друге листе, избор се према 
пропису § 18 Пословника врши акламацијом. 

Прима ли Сенат прочитану кандидатску ли- 
сту? (Прима). 

Објављујем да je предложена кандидатска ли- 
ста примљена и да су, према томе, изабрани за чла- 
нове Административног одбора г. г. сенатори: Ан- 
дра Кујунџић, Душан Трифковић и Јоца Селић, a 
за заменике: др. Георг Грасл, Јанко Спасојевић, 
Угрин Јоксимовић, Јован Алексић и Светислав 
Пауновић. 

Сад прелазимо на трећу тачку дневнога реда: 
Избор 2 члана и 3 заменика у Имунитетски одбор. 

Поднета ми je само једна кандидатска листа 
за попуњење Имунитетског одбора, потписана од 
довољног броја предлагача, у којој се предлажу 
за чланове Имунитетског одбора г. г. сенатори: 
др. Миле Мишкулин и др. Хамдија Карамехмедо- 
вић, a за заменике господа: др. Фран Шаубах, Ду- 
шан Новаковић и Јордан Цветковић. 

Како нема ниједне друге листе, избор се no 
Пословнику врши акламацијом. 

Прима ли Сенат прочитану кандидатску ли- 
сту? (Прима). 

Објављујем да je предложена кандидитска ли- 
ста примљена и да су према томе за чланове Иму- 
нитетског одбора изабрани г. г. сенатори: др. 
Миле Мишкулин и др. Хамдија Карамехмедовић, 
a за заменике: др. Фран Шаубах, Душан Новако- 
вић и Јордан Цветковић. 

Сад прелазимо на четврту тачку дневног реда: 
Избор 5 чланова и 2 заменика у Одбор за молбе 
и жалбе. 

Поднета ми je само једна кандидатска листа, 
потписана од довољног броја предлагача, a у KO- 
JOJ су предложени за чланове Одбора за молбе и 
жалбе г. r. сенатори: Јанко Спасојевић, Антун Ви- 
даковић, Петар Богавац, Стеван Будишин и Угрин 
Јоксимовић, a за заменике господа: Михаило Лука- 
ревић и Јоца Селић. 

Како нема ниједне друге листе, избор се no 
Пословнику врши акламацијом. 

Прима ли Сенат прочитану кандидатску ли- 
сту? (Прима). 

Објављујем да je предложена кандидатска ли- 

ста примљена и да су према томе за чланове Од- 
бора за молбе и жалбе изабрани г. г. сенатори: 
Јанко Спасојевић, Антун Видаковић, Петар Бога- 
вац, Стеван Будишин и Угрин Јоксимовић, a за за- 
менике: Михаило Лукаревић и Јоца Селић. 

Тиме je четврта тачка днбвнога реда свршена. 
Прелазимо на пету тачку дневнога реда: из- 

бор 5 чланова и 5 заменика у Финансијски одбор. 
И ту ми je поднета једна једина кандидатска листа 
у којој се предлажу за чланове Финансијског од- 
бора господа: др. Миле Мишкулин, Светислав Па- 
уновић, др. Лујо Војновић, Михајло Лукаревић и 
др. Саво Улмански, a за заменике господа: др. Хам- 
дија Карамехмедовић, др. Георг Грасл, Спиро 
Хаџи-Ристић, Петар Богавац и Душан Трифковић. 

Ова листа има довољан број потписа, друге 
листе нема, услед тога се избор врши, у смислу 
нашег Пословника, акламацијом. Прима ли Сенат 
овако предложену кандидатску листу? (Прима). 

Објављујем да су према томе акламацијом 
изабрани за чланове Финансијског одбора господа: 
др. Миле Мишкулин, Светислав Пауновић, др. Лујо 
Војновић, Михајло Лукаревић и др. Саво Улман- 
ски, a за заменике господа: др. Хамдија Карамех- 
медовић, др. Георг Грасл, Спиро Хаџи-Ристић, Пе- 
тар Богавац и Душан Трифковић. 

Према томе je и пета тачка дневнога реда свр- 
шена, na je тиме дневни ред данашње седнице ис- 
црпљен. 

Са вашим пристанком, господо сенатори, ja 
бих закључио данашњу седницу, a идућу заказао 
за понедељак 21 о. м. у 9 часова пре подне, са сле- 
дећим дневним редом: 

Претрес извештаја Финансијског одбора o 
предлогу буџета државних расхода и прихода са 
предлогом Финансијског закона за буџетску 1938/39 
годину. 

Пре него што закључим седницу, молим го- 
споду чланове Финансијског одбора да остану овде 
ради конституисања и да ступе у додир са г. Ми- 
нистром финансија ради подношења извештаја o 
предлогу државног буџета. 

Прима ли Сенат мој горњи предлог? (Прима). 
Пошто Сенат прима, данашњу седницу закључујем. 

Седница je закључена у 19.15 часова. 


