
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 
СЕНАТА 

КРА7БЕВИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ 
ГОДИНА Б1;ОГРАА 1932 ГОД БРОЗ 25 

XXII РЕДОВНИ САСТАНАК 

CEH AT A КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ 
ДРЖАН 12 Am^HAA 1932 ГОДИГШ У ВЕОГРАДУ 

П p е т с с л a n a o: 
Претседник: 

ДР. АНТЕ ПАВЕЛИП 

ДР 
СсКретар: 
ИВАН ГЛЛАЛШ-:!^ 

Присутни су г. г. Министра: Министар шума и рудНика др. Станко Шибеник и Министар физи- 
чког васпитања иарода др. Драган Крдљевић. 

Почетак у  17.15 часона. 

Садржај: 
1) Читање и усвајање записника двадесет пр- 

iior рсдовпог састанка; 
2) Читање Указа o заступању Претседника 

Министарског савета и Министра иностраних no- 
слона од страие Мпиистра соцмјалис политике и 
пародпог здравља; 

3) Саопштење извештаја г. Министра трговине 
п нндустрије b санкционисању Закона o срсд- 
ii.iiM тсхничким .ii мушким занатским школама и 
женским запатским и женскнм стручним учитељ- 
скмм школама; 

4) Интерпелације; 
5) Захтеи за издавање господе сеиатора сулу; 
G) Болоиаљс господе сенатора; 
7) Молбс и жалбс; 
S) Дневни ред: Претрес у иачелу Правилника 

a организацији службе и службеницима у С.епату 
Краљевине Југославије. 

Говормицп: Др. Јосип Шиловић, Милан Мар- 
јановић, Светозар Томић. 

П p с т с с д и и к Др. Апте Павелнћ: Отварам 
двадесет други рсдошш састанак Сената Крал>е- 
Hiinc Југославијс. Молпм г. сскрстара Др Ивана 
Гмајнера да нзволи прочитати записник прошлог 
састанка. 

Секрстта]) Др. Ивап Гмајпер чита запи- 
сник двадесет и првог редовног састанка. 

Претседник Др. Аите Павелић: Има ли 
ко   какве   примедбе   да 

љени записник? (Нема). Примедаба нема записннк 
се оверава. 

Господо  сенатори,  изволите  саслушати  Указ 
11). В. Краља који глаои: 

Ми 
AJIEKCA^Al'  1 

lo  милости   Вожјој  II   liOi.lI 
Краљ Југославије 

ародној 

стаии    па   овако састап- 

Iloimo l.c се Претседник Нашег Министар- 
ског савета и Наш Мпиистар иностраних посло- 
ва Др. MapmiKOBiih Војислав бавити извссно врс- 
ме v иностранству', то на предлог Претседника 
Haiiicr Министарског савета и I lamrr Министра и- 
ностраних послова, a na основу чл. 11 и 12 За- 
кона o уређењу Врховне државне управе — по- 
стављамо: 

За заступника Претседника Нашег Министар- 
ског савета и Нашст Мппистра иностраних по- 
слова Пуцсл.а Пиапа, Нашег Министра социјал- 
iic аолитике и народног здравл.а. 

Претседник Нашег Министарског савета и 
Ham Министар нностраних послова нека изврши 
овај Указ. 

9 априла 1932 годпис 
у Београду 

АЛЕКСДНДАР, с. р. 

Претседник Министарског савста, 
Министар иностраних послова, 

Др. В. MapHiiKonnli, с. р. 
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(Сенат je саслушао crojcliii Hiiraibe овога Ука- 
за и пропратио га бурипм узвицима : Живсо 
Краљ ! 

Прслазимо на саопштсњс o санкционисању за- 
кона. 

C е к p е т a p Др. Иван Гмајнер саопштава: Г. 
Млипстар трговине и ипдустрије извештава, да je 
Њ. В. Краљ благополео потврдити пбд 31 мар- 
том 1932 годпне Законе o средњим техничким н 
мушкпм занатским школама и женским занатским 
стручппм учител^скнм шклолама и шаље no једап 
потвр1)С1П1 примерак Сенату за његову архиву. 

П p е т с с д и и к д р. Анте Павел^ћ: Извештај 
o сапкцпоппсан.у ових закоиа прима се na зпање. 
Изполите  мути   саопштење  o  интсрпелацијама. 

Секретар д р. Ивап Гмајнер гаопштава ин- 
терпелацију сенатора г. г. Димитрија Илииановића 
и Милана Марјановића, упућену на г. Министра 
шума и рудника o полпзању кривичне тужбе про- 
тив г. Ноиака др. Луја, помоћника Мпиистра шума 
и рудппка и другова. 

Претседиик др. Анте Павелмћ: Ова иитер- 
пелацпја упућена je г. Мипнстру шума и рудника 
na даљи поступак. 

Изволптс чутп једап захтев r. Мпппстра прав- 
де за издавање сепатора суду. 

Секретар др. Иван Гмајпер саошптава: Г. 
Мппистар правде доставл^а захтев за пздавање су- 
ду сепатора г. Петра Добринића, због прсступа 
из §§ 139 n 301  Крпвпчпог законика. 

П p е т с е д n и к д р. Анте Павелпћ: Овај he се 
захтев г. Мппистра правде упутитп Имупитетпом 
одбору. 

Изволите чутп јсдпу молбу за боловање. 
Секретар др. Иван Гш'нер саопштава: Сс- 

натор г. Марко Радуловпћ молп, na оспову лекар- 
ског увереља, двомесечпо боловапЈС. 

Претседник д р. Анте Павел"ћ: Одобрава 
лн Сепат тражепо боловаље г. Радуловићу? (Одо- 
брава). .Пошто Г.епат одобрава, објавл,ује.м да je 
одобрепо двомесечпо боловање сепатору г. Раду- 
ловићу. 

Изволпте чутп молбе и жалбе. 
Секретар др. Ивап Гмајнер саопштава мол- 

бе и жалбе: Општине Преко и Омиш; Савеза хо- 
телнера, гостионичара n кафеџија из Сарајева; Гра- 
ђана ошптппе Крпло-Јесспицс; Саве Казанџића; 
Бапатске трговачке, ипдустрпјске и запатске комо- 
ре у Вел. Бечкереку; БожиДара Недића; Народне 
књижнице и читаонице у Коврсну; Савеза занат- 
ских радника нз Сплита. 

Претседник др. Антс Павелићг Све ове 
молбе и жалбе упућују се Одбору за молбс и 
жалбе. 

Прелазимо na дпевпп ред. Ha дпевпом je реду 
као прва тачка претрес извештаја Фппапспјског 
одбора o предлогу Закопа o пзмспама и допу- 
пама у Закопу o државпој трошарппп, a као дру- 
га тачка решавање o Правшпшку o оргапизацпји 
службе n службеницима у Сенату Краљевине Ју- 
гославпје. — C обзиром na параграф 31 Закона 
О пословпом реду у Сенату, који омогуКава да 
Претседннк Сепата може предложпти да сс измс- 

Hii ред појединих тачака дпевпог реда, ja молим 
да сс Сенат изјасни o томс: да ЛИ прпма да сс 
прва тачка дпевпог pe.ia стави na друго место, 
a на ппвом месту да буде друга тачка дневпог 
реда: Претрес извештаја o Правилнику o ор^апи- 
зацпји службс n службеницима v Сенату Краље- 
випе Југославије... (^р. Бењамин Шупепина: За- 
што бп сс то радчло?...) .... Тако je ппема Закопу 
o пословпом реду у Сентуа. Сенат; na предлог 
Владс ИЛИ Прстседппка Сспата, може да скпне 
поједипс тачке с дневног реда, na ja предлажем 
да се o томе Сенат пзјаспп... (Др. Бењамин Шупе" 
ри*на: Долазпмо овако до пометње, јер je у Клубу 
pemeno да се Закоп o адмпппстратпвпом особљу 
и o службп у Г.епату nehe стављатп na дпевпп рсд, 
док ne буде решепо у Одбору....) Сспат нма да 
се изјасни да ли усваја предлог Претседника Се- 
ната, a предлог je ипак у сагласности с оним што 
je Клуб решпо.... (До. Бењамии Шуперина: Ми смо 
закл>уч11Л11 да се извештај Финансијског одбора 
— прва тачка дневног реда има решити, н ja 
немам ппшта против тога да се сачека стаповпто 
време, na да сс o томс опда решава у 6 плп 7 ча- 
сова...) Господо сенатори, ja морам свој предлог 
пзгетп пред Сенат, те да Сепат усвојн гледиште 
Клуба, - и зато молим да Сенат као плепум усво- 
jn ono што je udi Клуб усвојпо, tj. да прва тачка 
дпевпог реда дође na друго место, a да друга 
тачка дневног реда дође на прво место. Прпма ли Се- 
наттај предлог? (Прима) Објављујем да je предлог 
прпмл.си. Ha raj пачпи као прва тачка дневног реда 
fiiilie: Решаваше« Правилнику o органнзацији служ- 
бе и службеницима у Сенату Краљевине ЈугоСлавије^ 
Молпм г. известиоца да изволи узети реч. 

И з в е с т n л a n Свето^ар ToMnh: Пре пего што 
пређем na читање овог Правилника, кога je изра- 
дно Господпп Претссдппк Сената, уз суделовање 
Административног одбора, имам да нагласим ono 
nrrn je Beli речено у пропратном ппсму a то je: да 
je овај Правплппк израђен потпупо na принципима 
Закона o чиновницима гра^апског реда, од 1931 
год. a у сагласпостп са Законои o пословпом реду 
у Сепату. Једна je ствар сасвим нова, што у доса- 
дашњим Правплппппма mije било предтПјено, a 
то je, код чл. 4 n 5, да je прп Адмипистратпвпом 
одбору створепа Персопалпа секција, која пма да 
расправл^а спорове како службеппка Сената, тако 
n других у првоме степену ; a Административни 
одбор да буде судпја у другом n последпЈем сте- 
пепу. To je једна новина, n ona сс морала упетп 
због тога, mro je no ранијим Правилницима Адми- 
нистративни одбор био тај, који je разматрао ства- 
ри и у првом н у другом степепу. 

Друго, прп поделп звања и положаја, Лдмтш- 
стратпвпп одбор држао се тачно Закопа o чнпов- 
ппцпма грађанског реда од 1931 године. Ту се 
сагласпо да у Сепату, међу чиновницима, псма чи- 
повппка у првој n другоЈ групи, пего чиновнички 
положајп пастају тек од Tpehe групе, и то треКе 
групе npnor степепа и даље треће групе другог 
степепа, na na пиже. Ово смо узслп због тога, 
IIITO n начелници у Мтшстарствпма папредују нај- 
Binne до треће групе првог степепа, no повом За- 
копу, изузев one којп су раније добили положај у 
другој групи. 

15 
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Предвиделп смо да чипошшци у Сепату могу 
да оуду из све три чиновничке групе no параграфу 
45 Закона o чиновницима, тј. нз прве групе, a то 
су omi који имају непотпуну средњу школу, из 
друге групе, то су onu који имају потпуну сред- 
њу школу, и из rpchc групе, гдс долазе omi који 
имају факултет. Али ипак, гледали смо да у глав- 
иом, у Сенату буду чиновннци са факултетском 
спремом и ci потпуно средњо-школском спремом. 
A' крајњој нужди дактилографи и архивс^си чинов- 
ници предвиђени су да буду са квалификацијом 
рд I n/m (> разреда средње школе. те тако да 
се mi тим људима ие бн затворила врата Сената. 

За прииадлежпости казали смо да he сс чи- 
попиици у Сепату разврстатв no Глави VI Закона 
o чиновницима грађанског реда, и то потпунопре- 
ма томе Закоиу и према њихоипм годииама слу- 
жбе. 

Оцси.ииап.с, FioiiiTO ,](.■ ono специјалпо иадлс- 
штио, пзвслп смо у сагласности са оцењивањем у 
Закону o чиновницима грађанског реда, само су 
овде комисије друкчије формиране, и овде je 
предвиђено да један од сскретара Сепата буче увек 
претседник комисије за оцсшивањс у последн>ем 
степеиу. 

Пензије се предвиђају и чиновницима у Сена- 
ту, u то како je у Закону o пословном реду у Се- 
пату наређено a то je да Финансијски одбор пеи- 
зионише чиновнике Сената на предлог Претседпика 
Сспата. 

AKO Cm коме службенику или чииовниху било 
mro криво учпњеио, има право да се жали Админи- 
стративпом одбору, који то расматра И доноси 
дефинитивне и извршне одлуке. 

Код прелазних наређења стали смо такођер 
na глсдпште Закопа o чпповпицима rpaljaiicKor ре- 
да и казали смо да he се свима чиновницима, који 
се буду примпли у Сенат, признати за годпне 
службе све ono mro им je извршним рсшоњима 
neli призпато, a ако ко полаже право иа неке дру- 
re године да му сс прпзнају, a нема за то извртпо 
решење, 6н може да пошаље молбу Сенату, да 
му се те године признају, урачунају и као mro и 
остали грађани na то имају право. 

Ja сам сматрао за дужност, господо сепато- 
pn, да кажем ово пеколпко речп како on сс лакше 
ушло у појсдппостп овог Правилника, кад га бу- 
дем читао. 

Претседник др. Антс Павели!!: Молим го- 
сподина известиоца да пзволп прочитати Правил- 
miK. 

И з в е с т n л a ц Светозар Томић чпта: 
Ha оспову параграфа 127 Закона o пословпом 

реду у Сенату од 3 децембра 1931 годппе n изме- 
иама n допунама од 26 феоруара 1932. год. Прет- 
седник Сепата у сагласпостп са Административним 
одбором   Сената   проппсује   овај 

ПРАВИЛНИК 
o 

Органнзацнји   службе  и  службеинцнма  у  Сспату 
Краљсвимс Југославпјс 

Члап  1. 
Цслокуппа служба n све особље Сепата crojn 

под управом  Претседника  Сената  (параграфа   M 

n 127 Закона o послоппом рсду у Сспату од 3 
децсмбра 1931 годиие и и.сговим пзмеиама н до- 
пунама од 2С фебруара  1932 године.) 

Ледан од секрегара Сепата, кога буде одредио 
Претседник, водиће надзор над вртељем цсло- 
купног канцеларијског рада у Сенату (параграф 
1G Закоиа o пословпом реду). 

Члаи 2. 
Особл>с Сената може бпти сталпо и прпвре- 

мепо. Годппе службг сталиог особља рачунају се 
као годинс државпс службе (параграф 127 Закопа 
o пословпом реду). 

Сталпи службеници Сепата распоређују сс и 
примају принадлежности no Закону o чиновни- 
цима од 31 марта 1931 грдине n овоме Пранплппку. 

Члан 3. 
Све одлуке o службеппм одпоспма свпх служ- 

беппка Сената (постављења, наименовања на зва- 
ње, унапређења у истом звању, одређивање група 
и стспепа, ставл>ање na расположење, уважење о- 
ставке, отпуштање итд.) доноси претседник Се- 
nara n достапл.а их у року од 15 дана заинтере- 
совамом службенику n персоналној секцији Адми- 
нистративног одбора. 

Члан  l. 
Персонална секцаја Административног одбо- 

ра, најдаље у року ол месец дана, саглашује сс 
са одлукама пз чл. 3. овог Правилппка или no 
њпма изјављује жалбу Адмипистративпом одбору. 

Персонална секција састављена je од три чла- 
na и два заменика, које Административни одбор 
пзабере пз своје среднпс. Секција пуноважно рс- 
шава са трп члапа. 

Omi чланови Псрсопалпе секције ne учествују 
у решавањима Лдмпппстративпог одбора прили- 
ком доношења одлука no жалбама секције нли 
заинтересованих службеника o којима су решавали, 
Адмпппстратпвпп одбор можс доноснти одлукепо 
овпм жалбама, ако je у седници одбора прпсутпо 
приликом решавања најмање 5 члапова одбора. 
Одбор допосп одлуке већином гласова прпсутппх 
чланова, a v случају једпаке поделе гласова одлу- 
чује глас Претседппков. 

Члап 5. 
Службеник којп сматра, да AIV je одлуком 

Претседппка Сената или одлуком Фппапспскогод- 
бора повређено право n интерес, засповап na за- 
кону, има право жалбе Административном одбору 

(у року од месец дана од дана пријема одлуке 
Претседника  Сената  или  Финансијског одбора. 

У року од 15 дана, no пријему жалбе Персо- 
налне секције пли жалбе службеника, Администра- 
Tiiimn одбор доставља ову жалбу Претседпику Се- 
ната, плп Финансијском одбору који he дати у 
року од 15 дапа објашњење no томе уз nomn- 
л>ај свих аката. 

По пријему одговора Претседника Ссиата или 
Финансијског одбора у року од месец дана Адми- 
пистратпвпп одбор допе^е образложену одлуку, 
којом жалбу одбија или одлуку поништава. 

Одлуке Адмшшстратпвпог одбора изврптесу 
и ОЈавезпе. 
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Функције Адмииистративмог одбора и Персо- 
иалис секцпје трају за све врсмс до избора и коп- 
crinviicaiba ионог Лдмшшстратиимог одбора u иове 
Псрсопалис   секције. 

Члаи G. 
Службеници Сената су: чииовиици, чиновиич- 

ки приправници, званичници и служитељи, даље 
хоиорарпп MiiiiOBiiiiiui (cTeFiorpa(|)ii) и дневничари. 

Члан 7. 
Ha све службеникс (".спата iipiiMCibUHahe се 

одредбе Закбиа o чпмовпицима од 31 марта 1931 
годипе (параграф 127 Закона o пословиом реду 
у Сенату), у колико услед специјалних службеиих 
односа тих службеника mije одредбама овога Пра- 
вилника друкчије предвиђено. 

За хонорарне стенографе важе само одредбе 
овог Правилпика, које o њима говоре. 

Члаи 8. 
Службеппци Сената морају знати службенн је- 

.iiiK ii писати ћирилицом и латиницом. 
Службсиици Сеиата, сем хоиорариих стспо- 

графа и дпевпичара, ne могу Тшти иа рсдовном 
тколоваи.у. 

ГЛАВА II 
Подела службс. 

Члап 9. 
Целокупном  службом   Сепата  управља  Прст- 

ССДНИК Ссната прско пачелника одељсња н шефова 
одсека који су му непосредни рсфсрсити за све по- 
слове који спадају у њихову надлежност. 

Члап 10. 
Целокупну службу у Сенату npnm (поредСе- 

кретарпјата Сепата, параграф 10 Закона o послов- 
пом реду у Сенату), Административно одешење, 
Стенографскп биро, Рачуповодство И Благајна, Би- 
блиотека  и  Економат. 

Члап 11. 

1.) Секретарпјат Ссиата чине секретари Се- 
ната, изабрани сепатори. 

2.) ДужћОСТ je секретара Сепата: да врше 
прозивку сепатора; да чптају у Сенату предлоге 
и све друго; да воде белешкс o одлукама Сспата, 
o начину и рсзултату гласања и да састављају за- 
писнике састапака. Један од сскретара, кога буде 
одредио Претседник водиће надзор над вршсљем 
целркупног канцеларијског рада у Сенату. Ако би 
секретари бплп ма којим иачииом спречеии да 
врше дужност, замениће их ириврсмсио сспаторн, 
које hc одређивати  Претседник Сената. 

Члап 12. 

Административно одељење врши свс админи- 
стративне послове Сената; прима, разрађује и скс- 
педује пошту Сеиата, води свидеицију o закоп- 
скпм предлозима КралЈевске Владе, ссиатора И дру- 
гнм предметпма рада у Сепату и стара сс o њи- 
.ховом  штампању, упукивању надлежним одбори- 

ма и раздавању сеиаторима; води евиденцију o 
питањпма п иптерпелацијама сеиатора и одговори- 
ма минкстара; упраил,,! архивом Сената, водинад- 
зор пад персоналом свог оделења и осталим што 
спада у  адмииистратшше  послове. 

Члаи 13. 
Начелипк адмииистратнвиог оделења руководн 

радом свог оделеља. Њему су потчињени сви слу- 
жбеници адмипистратпвпог оделења и целокупна 
послуга Сената. Он се стара o прпбирању мате- 
ријала за днсвни ред седница Сепата и o достав- 
љању дпевиог рсда министрима и сенаторнма; од- 
pcl)yje особље за рад у сепатским одборима и 
води надзор пад његовим радо.м; израђује дефинн- 
(гивна решења и указ примљених закона од črpa- 
ne Народног претставпиштва; потписујс сву служ- 
бену преписку оделсња, за коју га овластн Прет- 
седник Сената и врши друге послове које му прет- 
седник Сената стави у рад. 

Члан 14. 
Стсиографски биро стара се, у смислу пара- 

графа 129 и 130 Закоиа o пословпом реду у Се- 
иату, да се степографске белсшкс o ссднпцама 
Сспата, a no потреби и одбора (1 СбКЦИЈа, изра- 
^УЈу. Р1-'-'1.111"}',!}' И штампају; да сс састављају и штам- 
iiajy сепатскп протоколп a no потреби и стспогр. 
бслешкео седипцама одбора,п-одбора и секција, no 
О/обреи.у ПретссдииКа (.'спата; да се раздају штам- 
пани законски прсдлози, интеррелације и други 
предмети рада Сената; да дешифрира говоре у 
Сеиату и одборима И да врши пословс које му 
Претседиик Сепата доделп у рад. 

СтспогЈјафске белешкс подиосс сс na увиђај 
Претседнику и сваком говорнику за његов говор, 
у смислу параграфа 130 Закоиа o пословном реду 
a затим се без одлагања шаљу у штампу. Корек- 
ТУРУ И ревпзију прилнком штампања стспограф- 
СКИХ бележака и осталих стенографСКИХ зацисника 
врше коректори, a експсдицију тих бслежака вр- 
ши особље стеиографског бироа. 

Члаи 15. 

Начелник Степографског бпроа руководи це- 
локуппом службом у бироу. Њему су непосредио 
потчиљепп сви службеиици сгенографског бироа. 
On lipniii падзор пад свпм пословпма особл^а бп- 
роа, чини персопалпе и друге предлогс за подре- 
Ijeiio му особл>е, потписује сву службепу iipcrni- 
ску бпроа u стара сс o правилном раду и реду 
у бироу. 

Начелник Стенографског бироа и његов за- 
ступник дужни су наизменично присуствовати свп- 
ма седнпцама Сената, a no потребп n других од- 
бора. За све време ЊИХОВОГ трајања, Bo/uiliC пад- 
зор пад pa-OM стенографа, стараће се o прнкуп- 
љању свнх предлога и осталих поднесака који сс 
TOKOM седнице поднесу и у опште стално бити у 
непосредиом додиру са претседавајуј.им радп при- 
маља iiapcljeiba и  давања потрсбнпх обавештеша. 

Члан 16. 
Отсек Рачуповотства и Благајпе врши све ра- 

чунске, кљиговодствеие и благајничке пословс Сс- 
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пата; прппрема састављање буџста Сената, спора- 
зумно са начелницима оделења; води сву npciiii- 
ску Рачуноводства, требује потребне кредите, при- 
ма н издајс иовац и саставља мессчие, тромсссчис 
и годишње рачуне o примљеним и издатим сумама 
no кредитима и депозитима, саставља платне спи- 
скоис особља, води све потребне партијалнике и 
контролнике, врши исплату свих приндаллежно- 
стп ii подпосм свс рачуне на преглед Администра- 
TiiBiioM одбору Г.ената, у смпслу параграфа 128 
Закона o иословиом реду и Сенату. 

Члаи  17. 
ILIecj) Отсека рачуноводства и благајне води 

надзор над радом Рачуиоводства и БлагаЈне и 'in- 
nii потребне прсдлоге за особље свога одсека. Ои 
je наредбодавац другог степена (чл. 57 Закона o 
државиом рачуиоводству). 

Члап 18. 
Библпотеком рукује библиотекар Сеиата. По 

његовом предлогу врше сс за Библиотеку набавке 
домаћих и страних закона, правних, политичких, 
историјских, финансијскнх, социјалних, економ- 
ских п других дела, ревија-часописа домаћих п 
страних, службених и дневних листова.. Он врши 
интернационалну размену парламентарних-сенат- 
ских часописа и стенографских бележака и води 
потребне каталоге,  регистре  и  инвентаре. 

Члан 19. 
Екопоматом  рукује економ,  Ои  предлаже на- 

бавку свих потребних ствари за Сенат, води над- 
зор за чување ствари, оДржане чистоће у свима 
просторијама Ссиата, рукује ппвситаром И одго- 
вара у смислу чл. 62 Закоиа o државпом рачуно- 
водству. 

Члап 20. 
За вршење службе при ннтерпарламентарним 

и другим конференцијама, анкетама, делегацијама 
птд.  одређује Прстседиик  Сената  потребан  број 
CTciiorpatjia и других службеника. 

ГЛАВА Ш 
Подела звања и положаја. 

Члан 21. 
Положаји n звања су ова: 
По ставу 3 параграфа 45 Закоиа o чпновпици- 

ма: начелник Административног одслсља, пачел- 
niiK Стенографског биро-а, стенографски ревизор, 
админнстратавни саветник, шеф кабинета, корек- 
тор, бпблиотекар, стеиограф, адмниистратпвпп се- 
кретар, административни пристав, економ. 

По ставу 2 параграфа 45 Закопа o чпновпици- 
ма: шеф отсека рачуповодства п благајие, бла- 
гајник, iiOMoliiiu секретар, коректор, књиговођа, mi- 
сар, nOMoliiiiiK KibiiroBoijC, екопом, главнп архи- 
вар. 

По сгаву 1 параграфа 45 Закоиа o чиновници- 
ма: архивар, архпвски чиновник, дактилограф. 

Члаи 22. 
Чиновничка звања pacriopcl)yjy се (параграфа 

346 Зак. o чииовпицима) овако: 

I група нема иоложаја II група 1 степси пема 
положаја II група 2 степен нема положаја III гру- 
па 1 степен начелник III група 2 степен пачелнпк 
IV груиа l cTciicii начелник стенографски реви- 
зор, административни саветник IV група 2 степен 
начелник, стенографски ревизор, административни 
саветник V група стенографски ревизор, шеф ка- 
бпнета, адмннистративни саветник, стенограф no 
ставу 3 параграфа 45, библиотекар, економ, шеф 
рачуноводства и благајне п благајник сви no 
ставу 2 и 3 параграфа 45 Закопа o чиновницима. 

VI група административни саветник, шеф ка- 
бинета, стспограф, библиотекар, економ, админи- 
стративни секрстар, коректор, шеф рачуноводства 
и благајник - - свп no ставу 2 n 3 параграфа 45 
Закоиа   o  чиповиицима. 

VII група шеф кабинета, стенограф, админи- 
стративни секретар — сви no ставу 3 параграфа 
45 Закона o чиновницима; шеф рачуноводства, бла- 
гајник, коректор, noMoLmi секретар, књиговођа, 
екопом, дактилограф сви no ставу 2 параграфа 
45 Закона o чиновницима; архивар no сгаву 1 
параграфа  45 Закона o чиновницима; 

VIII група стенограф админисгративни при- 
став ■ no сгаву 3 параграфа 45 Закона o чиновни- 
4Шма; помоћни секретар, коректор no ставу 2 
u 3 параграфа 45; књиговођа, писар сви no 
ставу 2 параграфа 15 Закона o чиновницима; еко- 
пом no ставу 2 параграфа 45 Закона o чпповпи- 
цима; архивар, дактилограф no ставу 1 napa- 
графа 45. Закопа o чипоиппцпма. 

IX група корсктор, noMoliini књиговођа, еко- 
noM, niicap — no ставу 2 параграфа 45 Закопа o 
чиновнпцима; архпвскп чпиовппк, дактилограф — 
no  ставу   1   параграфа 45 Закоиа  o чиновницима. 

X група архпвскп  чиновник, дактилограф  — 
no  ставу   1   параграфа 45 Закопа o чиновницима. 

Члан 23. 
Дактплограф,   електротехничар   n   шофер    су 

зваппчппцп, a осталп службеници-служитељи. Onu 
се распоређују као и званичници и служитељи no 
Закону o чиновницима, 

ГЛАВА IV 
Принадлежности. 

Члан 24. 
Чиновници, чиновнички приправници, званич- 

nnnn и служитељи примају принадлежности као n 
актпвпп државни службеници грађанског редапре- 
двиђено у Глави IV Закопа o чиновницима од 31 
марта 1931 годпне n Уредбе Д.Р.Бр. 10990/1 од 
12 марта 1932 o лпчпим n породпчппм додатцима 
na скупоћу. 

Члан 25. 
Државни  пензионери  и  лица  која су  пензи- 

onncaiBa као службепицп бивше Најродне скупшти- 
ne, a KOJU се прпме за сталпе службсппкс иената, 
губе  дотадању  пепзпј)'. 

Члан 26. 
Служптељп  Сената биће униформисани.  Уип- 

форму прописује Претседник Сепата са Админи- 
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стративним одбором. Служитељи (чистачпце) кар 
ii стручно особл^с (шофср) добијају годишње no 
два пара одела, no две капе и no два пара цппела; 
сваке четврте године добпјају зи.мски капут. 

Ови службеници, ако нису провели у служби 
Сената пајмањс G мессци, no одласку пз службс 
Сепата дужпп су вратптп Екопомату прпмљено 
одсло n остало. 

Члан 27. 
Хопорарппм стспографпма прппада сталап ме- 

сечнп хоиорар, чију висину o;j,peljyje Претссднпк 
Сепата. 

Дневничарима Сената припада месечна пау- 
шалпа паграда, коју одре1)ујс Претседпик Сената, 
(За љих важп одрсдба Гл. 10 Закопа o чиновни- 
цнма од 31  марта 1931). 

Члаи 28. 
Службепицпма   Сеиата   за   прсковрсмепп   или 

нарочптп   рад   може   одрсдптп   парочпте   додаткс 
Претсединк Сеиата у сагласности са Администра- 
TiiBiniM одбором. 

Члан 29. 
Све евептуалпе промсис у принадлежностима 

државних службеника грађанског   реда у Закону 
o чиновницима од 31 марта 1931, (Гл. IV) прпме- 
nnhe се и na службенпкс Сспата. 

ГЛАВА V 
Примањс у службу и кретањс у њој. 

Члап 30. 
За прпјсм у службу Сената морају сс испуња- 

вати условп у параграфпма 3 n 4 Закоиа o чииои- 
ницима. 

Начелник Степографског бпроа n његов за- 
ступппк кога му одредп Прегседпик Сената, no- 
ред осталпх услова no Закопу o чиновницима мо- 
рају имати и услове за сгеиографске ревпзоЈ^е. 

Члап 31. 
Решењем  Претседника Сената постављају сс 

n хопорарпп стенографи као и диевппчарп. Хопо- 
харци стенографи постављају се на предлог пачел- 
ника  Степографског бироа. 

Члан 32. 
MIIMO звања и положаја предвиђених онпм 

Правилникбм n ороја места npc;iBiiljeiiiix буџстом 
нико ne може бити постављеп у Сспату. Хопорар- 
nii чиновници n стенографи могу сс постављати 
na тсрет кредита за сталпа систематизована ме- 
ста. Нова места n положајп могу сс установити 
само пзмепом одпоспо допупом овог ГГравилНика. 

Члап 33. 
За пријем у стенографску приправну службу 

Сената услов je поред факултетске спреме и no- 
ложснп   iipimpaium   стенографски   iicniiT. 

Хопорарпп стеиографскп приправници n стеио- 
графп могу сс upiiMiiTii ca потпупом средњом пли 
овој равпом школом, no положспом стручпом пс- 
ппту. 

За пријсм у дактилографску службу услов je 
поред услова из параграфа 45 n положени пријем- 
im стручпп nciiiiT. 

Постављању na сталио чиповппчко место мо- 
ра претходити приправна служба n положени др- 
жавни стручни испит. 

Прстседпнк Сената проппсаКе Правила o при- 
правпом n стручпом испиту за стспографску n 
дактилографску службу као и o државном струч- 
пом испиту за свс чиновнике у смислу одредаба 
Закоиа  o  чииовппцпма. 

' Omi  су испптп бесплатни. 

ГЛАВА VI 
Оцениваље. 

Члап 34. 
Оценивање службеника Сената у смпслу За- 

кона o чинрвницима (Глава V) врши се и то: 
За службеппке С/гепограс^ског бпроа компсија 

за оценивање састављена je од секретара-сенатора 
као претседника, пачелппка Стенографског бпроа 
n једног no рангу пајстарпјег стенографског реви- 
зора, Kora одрсдп Претседппк Cenara. За свс о- 
стале службенике комисија за оценивање je: сс- 
кретар-сепатор као претседпик, начелник Админи- 
стративног оделеп>а, шеф Отсска рачуноводства 
И благајис n join једап плп двојпца ОД старијих 
сенатских чиновника, које одреди Претседник Се- 
пата. 

Прстседпик Сспата одређујс за сваку комп- 
сију делово1)у и no два члапа замеппка. 

Члап 35. 
Претседник Сената вршп у првом n послед- 

љем степену оцсц.11ваље чпповппка-члапова коми- 
сије за оцењивање, у колико onu подлежу оцењи- 
вању. У другом n послсдњем степспу одлучује no 
/кллоама na оцене КОМИСИЈе. 

Члан 3G. 
Хонорарни чиновници-стенографи n дневнича- 

pn ne оцсљују се no проппспма, који важе за оста- 
ле службсппке Сепата. Њпх оцењује падлежпп на- 
челпик, одпоспо ше(1). 

ГЛАВА VII 
Општс  одредбе. 

Члап 37. 
Стални службеници Сепата, ступајуКп na дуж- 

пост, полажу пред исиосредппм старешином за- 
клетву, предвиђену у параграфу 68 Закона o чинов- 
ницима (Закон o заклетвама од 15 фебруара 1929. 
годпне). 

Члаи 38. 
Радпо канцеларијско време за све особље од- 

pel)yje  Претседппк   Сепата. 

Члан 39. 
У смислу параграфа 86 Закопа o чнповппцпма, 

Прстседпик Сепата одлучпваКе, no претохдпом са- 
слушаљу падлежпог пачелпика оделе11>а, a с обзп- 
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ром на рад и седипцс Сспата, када lie који служ- 
беник употребити годишњи одмор. 

Претссдпик Сената одобрава свима службећи- 
цима отсуство no приватиом послу према одредба- 
ма параграфа 87 Закопа o чиновницима. 

Отсуство до 3 даиа у хитним случајевима 
могу одобравати службеницима пачелпици оде- 
љења. 

Одредбе Закона o чиновницима и овога Пра- 
вилинка o отсуствовањ}^ и болова1ву важе н за све 
хонорарне чинрвнике-стенографе као и за дпсв- 
ничаре с тнм, да могу отсуствовати највише 15 да- 
на у годипи (чл. 172). 

Члаи 40. 
За све службенике Сепата водиће сс службе- 

ннчки лист (у једпом примерку) према одредбама 
параграфа 91  и 92 Закопа o чиновницима. 

Службепички листови и ДОСИЈе-И докумсиата 
свих службеника чувају се у архиви Сената. 

ГЛАВА VII 
ПензиЈС. 

Члап 41. 
Службе.ници Сената имају право на пепзију 

према одредбама Закоиа o чиновницима. 
У основ за одрс1)11вање колнчпие личие пснзије 

улазе принадлежиостн предвиђене и бдређене no 
параграфу 120 Закоиа o чиновницима, које je слу- 
жбнеик примао у часу пеизионисања. 

Одлуку o пензионисању доиоси Финансијски 
одбор na предлог Претседппка Сената. (§ 127 По- 
словника). 

Члап 42. 
Личнс n породичие пспзпје службеника Сената 

одре^иваКс Фипаисијскп одбор, no одредбама За- 
Kona o чиновницима, a исплаћиваће се na начин и 
no проппспма којп важе за остале државне пензи- 
онере. 

ГЛАВА VIII 
Дисциплипски прописи. 

Члап 43, 
Над службеницима Сената вршп целокупну 

дисциплинску власт претседппштво Сспата no npo- 
писима Закона o чиповппцпма у првом и послед- 
њем стспепу. 

Колегијум сачињавају цело претседшпптво Се- 
пата. Дслово1)У којп мора бити дипломирани прав- 
нпк, одре1)ује Претссдппк iipn сваком појсдппом 
слу::ају између чиновника Сепата. 

Члап 44. 
Kao дисциплински тужнлац у смпслу одредбе 

параграфа 203 Закопа o чиновницима бпКс no сво- 
јој званичној дужпостп претпоставл)еп11 старецш- 
na оптуженог службеника, a заменик му je посл,. 
старешипе no рапгу iiajcrapiijn ЧИНОВНИК, Ако je 
оптужепо Biime службеппка из разппх одел>ења no 
истом дпсцпплппском преступу, функцију дпсцпп- 
лппског тужпоца вршп iiajcrapiijn no рапгу стаое- 
цшна једпог од запитересоваппх одељења, a заме- 

iniK му je старешппа Једпог од тпх одељења, KOJU 
je за њпм no рапгу. Ако je оптужен јсдап од сампх 
старсшина одељења, односно одсска, функцију 
дисциплинског тужиоца врши iiajcrapiijn no рангу 
старешина другог одељења, или ако таког ne бп 
бпло, onaj чиновник коме Претседник Сената ту 
функцију парочто повери. 

Члан 15. 
За хопорарпе степографе n дпевпичарс прпме- 

њују се ДИСЦИПЛИНСКИ nponiicn Главе XI Закопа 
o чиновницима, с тим, да дисциплинске казне пз- 
рече Претседпик Сената у првом n последљем 
степепу. 

Члаи 46. 
Право удаљења од дужпостп  прппада Прет- 

седпику   Сената,   сходпо   Закону   o   чиновницима. 
Протпв   његове  одлуке   o   прпвремспом   уда.'ве1ву 
пема места жалби. 

ГЛАВА X 
Прелазна  наређсља. 

Члап 47. 
Одрсдбе параграфа 254 Закона o мпповппцпма 

примењиваће се n na службенике Сената. 

Члан  18. 
.Службеници   Сепата   којп   буду   прпмл.епп   у 

службу Сепата, превешКе сс у групс n стспспе no 
одредбама Закопа o чиновницима грајјапског реда 
од 31  марта  1931   годппе. 

Члан 19. 
Службеницима Сената, којп су поставлЈепп у 

смислу параграфа 133 Закопа o пословпом реду 
у Сенату у време од 1 јануара 1932 године, na до 
обнародовања овог Правилника, признаје се та 
служба као ефективна и за напредовање no група- 
ма n за пензију. 

Члан 50. 
За хопорарпе степографе-пепзпопсре Сепата ие 

важе  ограничења  у   погледу  њпховог  хопорариог 
службовања у Сенату (чл. 57 Фппапспјског закопа 
за 1932/33 годину). 

Члан 51. 
Чпповпппп који 6y;iy постављепи за степогра- 

фе-ревизрре у Сепату, ако долазс са положаја веће 
групе од one no KOJOJ je распоређено зван>е сте- 
пографа-ревпзора no овоме Правилнику, задржа- 
вају ту Beliy групу. 

Члан 52. 
Бившим службеницима и степографпма бпвте 

Народне скупштине који буду приМљени у службу 
Сепата no одредбама овога Правплппка, прпзиа- 
је се за папредоваље no групама n степеппма као 
и за пензију ono време које пм je pannje прпз- 
пато пзврпптм решењем којпм им je одређена 
количина лпчпе пензије. 



СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ \1Q 

Члан 53. 
Постављања службеника Сената no овом Ilpai-t 

вплпнку nsBpuiiilic Претседиик Сената у року ол 
месец дана no љсгсшом обнародовању, a прина- 
длежпости теку од 1 априла 1932 године оним 
службеницима који с}7 се зпатекли у служби Сс- 
пата. 

Члан 54. 
Овај сс Иравилник може изменити, допунити 

плп укинути  н.а начин  na  који je и донет. 

Члап 55. 
Овај   Правилиик   ступа   у   живот   кад   га   С^с- 

нат  усвоји,  a добпја  обавезпу снагу   кад  се  об- 
иародује у Службепим  новинама. 

Претседник Сената, 
Др. A. Павелић^ с. р. 

Претседник 
Лдмипистратнвпог одбораа, 
К. Радоваповић, с. р. 

Потпретседник 
Административног  одбора, 
Др. Л\. К.  MBKOBHII, с.  р. 

Секретар 
Административног  одбора, 

ч^     Мил. П. Драговић, с. р. 
Члаиови Адмииистративиог одбора: 
К.  Смиљанић, с.  р. 
М. Л. Попови!,, с р. 
Свет. ToMiili, с. р. 
Др. Јанко Рајар, с. р. 
Прота Матеја IloriOBHli, с. р. 
Сефедин Махмудбеговић, с. р. 
Др. Људевит Гај, с. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с.  р, 

Известлац Светозар ToMHh: Господо, no- 
што сте ви сви примили пре неколико дана овај 
Правилпик, ако желите ja могу да продужим чита- 
IBC.  (Др. Ј. LUIUIOBIIII: Није потребно да сс чита;. 

Потпрвтссднпк Др. Фран Новак: I'ocno- 
до сепаторн, ja мислим да можемо одустати од 
читања целог Правилнпка тим upe, што je ово 
начслпа дпсклспја. Ако пристајете да се престане 
са даЛ)11м читањем Правплпнка, изволитс С€ изјасни- 
ти. Примате ли да се нс продужн читаље? (Прп.ма 
се). Према томе, прелазимо на иачслну дебату у 
пачелу. Реч има r. сеиатор др. Шиловп!.. 

Др. Јосип Шиловић: Господо сенатори, ja бп 
само хтео да з^позорим високи Сенат на важност 
Стенографског бироа, Ja сам био 25 годииа сте- 
пограф у Хрватском сабору, na зпам како je то 
тежак посао и како треба огромне вcштllIк, да 
стеиограсј) потпуно ухвати говор поједнппх говор- 
пнка, н како je потребпа велика култура и нао- 
бразба да on тај говор ваљано дешифрира, Ако 
степограф xolie ваљано да дешифрира говор, он 
треба да га ухвати само дебатпом стенографијом, 
т. ј. on ие може говорипку који брзо говори, да 
ухвати сваку реч, nerc мора да ухвати смисао 
одпоспо сваку мисао говррника. Стенограф, да- 
кле,  мора да буде na ВИСИНИ  културе  ГОВОрника, 

ппаче ne може да схватп мпсао говорппка, on ne 
може љегов говор ни да дешпфрира. 

Господо, ja ово износим зато, да када будемо 
дискутовали овај Правилник у специјалној дсба- 
ти, o том иодпмо рачупа, да будемо свеспи велп- 
ке важности Стенографског бироа у ('епату у то- 
лико више, mro мп у Југославији имамо једап 
врло малеп број парламептарппх стспографа, KO- 
JU су дораслп овако тешкој задаћи. Ако ne будемо 
обратплп довољно пажње, може да пам се де- 
си да пх изгубимо, a онда би нашн говорп у Се- 
пату изашли потпупо пзпакажепп или бар у до- 
број мери изнакажени у јавпости. У том случају 
ми бисмо код коректуре наших говора моралп пз- 
пова да саставимо своје властите говоре, што смо 
пх  одржали у Сенату. 

Толико сам сматрао да кажем у пачелпој де- 
батп и да упозорим Сенат na тешку n деликатну 
дужпост парламентарних стенографа, те изјављу- 
јем да hy у начелу гласатп за предложепи проје- 
кат Правилника. 

Претседппк Др. Анте Павслић: Рсч пма 
г. сепатор Милан Марјановић. 

Милаи МарјановиК: Свакако, господо сепато- 
ри, да je нуждан Правилник o организацији служ- 
бе у Сенату, ради реда, ради права и ради дужпо- 
сти. Али мепп се чини да Правилник mije ушао 
у једпо бптпо ппташе које je врло важпо. Правпл- 
пик побројава главне фупкцпје извесних отсска, 
којп се снабдевају чиновницима n друпш службе- 
ппцпма: a то су адмиппстрацпја, Стенографски 
Биро, Благајна, Бпблпотека n Економат. Beh код 
тога побројавања бпло je потребно пазпачптп n 
n то, коje особл^е, по коме 3Baiby, и no којпм гру- 
пама, n у коме броју можс у ком отсеку npiina- 
датп. To je важна и потребпа ствар господо, јер 
мп можсмо допуњавати ако je педовол.ап број 
алп ако Претседпппггво Сепата ne будс бнло о- 
граничено   у   постављаљу   тога   броја, a   ono 
међутим, сасвпм природно црпе обавештсња o no- 
треби службе и o пословнма од самог nepcona- 
ла кбји je ту, — na ако Претседник поставп да- 
кле веКи број особља, пего што je потрсбпо, то 
je онда јсда'.! излншап терст за државну касу. 

У чл. 22 побројавају се групе, положајп итд. 
n пмепују сс no називима n no тптулама opra- 
nu, Koju he ту служити. Ту има n начелника, и 
шефова, n пристава, и адмиппстратпвппх секре- 
тара и помоћника секретара, n благајппка n по- 
моћника благајпика, игд., 'a међутим, није никако 
казапо, у коме броју треба да пмамо таквпх чи- 
новника  n у ко.ме отсеку треба ко да буде. 

To je, господо, потребНо n ja молпм да се 
ми na ову ствар вргтпмо n да се претходпо бли- 
же обележи, бар кад дођемр na претрес у поједи- 
ностима (Милан FIonoBuli: Завпсп од службе у 
Сепату). Зависн од службе, јесте r. колсга, алп 
зависи n ОД касе. 

Даље, господо, пада у очи и ono, да je r. 
Претседппку Сепата оставл.епо да може narpa- 
1)1шат11 прековремени рад. Ту сс мора ближе о- 
дредити, којп je то прековремени рад, јер бсз 
сумље да l.e стални службеници бити прско целе 
године службеници Сената, a Сенат nclic целс 
године раднти, те не знам да ли he сс omi мпого 
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прекинути ако би за време сепатскога рада ра- 
дплп који сат лужс. () поековременом раду и 
награди за прековремени рад потребно je да до- 
1)У мало блпже одредбе. 

Господо, ви сте уочили, као mro и ja уочавам, 
да сс ми сусретамо са врло мпого службеника. Ja 
ne зпам колики je ЊИХОВ број, алп зиа.м да и.\ 
има скоро колпко и сснатора. Бојим се да onaj 
број mije велики, нарочито у ono доба штедње, 
кад се штедња и кроз државни буџет хоће да 
спроведе. 

Дакле, у пачелу гласаћу за onaj предложспп 
Правплпик с тнм да се у појединостима вратимо 
код овпх чланова на детаље, да се ограничи број 
службеника, да се за сваки отсек именује коли- 
ко му je службеника потребпо. 

Сложићемо се, господо, оез сумње у томе, дг 
су нека звања апсолутпо пепотрсбпа прсма оби- 
му посла које he обављатп поједини отесца. Уз- 
мите само отсек Рачуиоподства и благајпнка. Пре- 
гледајтс само шта би њему по оним називима и 
тнтулама чинођника припадало, na Кете впдети, 
да he omi чекати да добију у недељу два дана 
какав nocao да бп нзгледало да су радили. Mn 
смо такву слику једаред нмалп у једпо доба, чп- 
•nn Mii се баш у Државном сапегу, у једпом пре- 
лазпом стању, кад je једап од постављених са- 
ветника казао: „Хвала Богу, после шест месеци 
дала мп се прилика да умрчим перо за један 
акт." To мп ne требамо за дапас, будимо мало 
пажљивији. 

П отп perce д n n к  Др.  Фран  Новак:  Пошто 
се пнко Biime mije јавио за реч, има рсч г. из- 
вестплац. 

И з в е с т л a ц Свстозар Томић: Ha говор г. 
Шиловића,   којп  je   истакао   важност   Стенограф- 
СКОГ бпроа, пмам да кажем ово: n мп смо у од- 
бору водилп рачупа o томе n упелп смо да сте- 
нографи папредују до четврте групе прног сте- 
riena у чиновничкој каријери према чпповппцпма, 
a то je ранг; инспектора министарстава, впшст са- 
ветника Мпппстарства, начелника одељења банске 
управе, начелника Министарства војске n морна- 
рице, инспектора код бапске управе n вишег са- 
ветппка код банске управе. Дакле, до тога стс- 
пена долазе степографп у Сепату, a мачслппцп 
Степографског бпроа папредују до треКс групе 
другог n првог степена. Дакле, мп смо водили 
рачупа  o томе п  зпамо пажиост. 

Ha реч г. МарјаповпКа имам да кажем: И 
ми смо виделп да Je овде у члану 21 и 22 изра- 
Ijcno мпого звања чиновничких у Сенату. Али ово 
je начелно унето, какви могу бити положаји, a 
буџетом сс тачпо одређује који чиновницн могу 
да се поставе. Дакле, кад бпсмо мп овдс у чла- 
пу 22 казали: Нма један административни пачел- 
ник, једап начелник за стенографију, један ре- 
впзор, један благајник итд. то ne би било зго- 
дпо, јер то ОВДе ne улазп, псго се то буџетом 
одређује, то je специјална задаћа буџетска n npe- 
ма буџету Претседппк Сената има да поставлза 
ЧИНОВНИКе.  Дакле ono je  na свомс мссту. 

Код члана 27 где će каже да Претседник о- 
дре^ује   службеницима   паграду   за   прековремспн 

рад имам да кажсм ono, да су pannjiiM пројектом 
биле поред награда за прековремени рад одрсђе- 
не n специјалне награде чиновницима који 
мало више раде. Mn смо ту специјалпу награду 
cacmiM избрисали n оставили ово да Претседник 
Сената према приликама, ако види да су чппов- 
ници мало више радили, може да пх наградипре- 
ма  своме нахођењу. To сам имао да  напоменем. 

Потпрвтседник Др. Фран Новак: Госпо- 
до, сматрам да je претрес у пачелу завршен. Пре- 
лазимо na попмепичпо гласање o Правплппку у 
начелу. Молпм г. секретара да изволи прозпвати 
господу сенаторе. 

Секретар Др. Иван Гмајнер прозива ro- 
čno,^ сепаторе да гласају, и onu су гласалп овако: 

АлпбеговпК Аспм отсутап, Алкалај Др. Исак 
за, Алтипармаковић Јован отсутап, Андрић Др. 
Владпмнр за, 'АрпаутовиК Шерпф отсутап, Бањаппп 
Јово за, Б.огојевић Baca отсутан, Видаковић Ан- 
туп за, BiK'iOBiili Осмап за, Вујпћ Павле за, Вук- 
чсвпК Др. Станојло отсутап, Гаврпла Др. Еми- 
ло за, Гавриловић Др. Богдаи за, Гај ЈБудевит 
отсутап, Глутац Др. Васо отсутап, Гмајпер Др. 
Ивап за, Грасл Др. Георг за, Десница Др. Урош 
за, ДобрштК Петар за, Драговић Мплутпп за, 
ТапрлпК Петар за, Ивковић Др. Момчпло отсу- 
тан, Илиџановић Димитрије отсутан, јажбатић TO- 
MO за, Јанковић Стјепан за, Јовановић Ж. Лјллш- 
је за, Карамехмедовић Др. Хамдија отсутап, Ко- 
вачсвић Тома отсутап, КостпК Петар отсутап, Ко- 
стренчић Др. Марко за, Кукуљевић - Сакцински 
Фрап отсутап, Љубибратић Др. Сава за, Мажура- 
nnli Др. Желимир отсутап, Марјановић Мплап за, 
Махмутбеговии Сефедин отсутап, Minpomili Вла- 
да отсутап, Miihnh Др. Mniia отсутап, Михалџић 
Стевап за, Муфтић Салем отсутап, ОбрадовиК Па- 
ја отсутап, Павелић Др. Лпте за, Петроип!! Mn- 
лутин за, Плој Др. Мпрослав за, ПоповпК Дака 
за, Ilononiili Матија за JIOIIOBIIII Мплап за, Рав- 
нихар др. Владимир за, Радовановић Крста за, 
Радуловић Марко отсутап, Рајар Др. Јанко от- 
сутап, Рожић Др. Валептпп за, Самуровић Jan- 
ко за, CiiMoiiOBiili Милан отсутап, Смиљанић Кр- 
ста за, СтапптпК Др. Алекса за, Станковић Јо- 
ван за, Сулејмановић др. Џафер sa, Теслић Пе- 
тар за, Тимотијевић Коста за, ToManmli Др. Љу- 
бомир за, ToMiili Светозар за, Тринајстић Др. 
Динко за, Убавп^ Павле отсутап, Франгеш Др. 
Отоп за, Хаџи Бошковић Трајко отсутап, Хаџи 
PIICTHII Cniipa за, Хрпбар Ивап за, I Серовић Га- 
врило отсутап, Шверљуга Др. Стапко отсутан, llln- 
ловић Др. .locnn за, Шола Атапаспје отсутап, Шу- 
iiepima Др. Бењамип за. 

После гласања. 

Потп ретсе д n и к Др. Фран Новак: Госпо- 
до, гласало je 45 сспатора n сви су гласали „за". 
Према томе je предлог o Правплппку у пачслу 
примљен. 

1"осподо сепатори, требало бп сада да пре- 
1јемо na дебату у поједппостпма. Због важпости 
седнице Клуба, намеравам седницу прскппута за 
пзвеспо врсме, ако сте с тимс сагласпп. (Сложап 
одзив:  Сагласни смо!). 
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Објављујем да je седница прекииута од при- 
лике за један сат. 

Седпица je прекипута у 18.15 часова. 
Наставак   сединце  у   20.55  часова. 

Претседник Др. Антс Паввлић: Господо сс- 
паторн, настављамо седницу коју смо прекинули; 
али, пошто смо задоцпнлн, предлажем Сепату да 
данашњу седнице закључимо за сутра, у 5 часо- 
ва no  подис, са дневним  редом, као прва тачка: 

Претрес извештаја Фииансијског одбора o цред- 
логу Закоиа o измепама и допуиама у Закону 
o државној трошарипи, — a као друга тачка: Ila- 
ставак претреса Правилника o организацији служ- 
бе и службепицима у Сепату Крал.свппс Југосла- 
вије. Прима лп Сеиат прсдложепи дневни ред? 
(Прима). Објашвујем да je овај дпевни ред прим- 
љеи. — 

Данашњу седницу закључујем, a идућу зака- 
зујем  за  сутра,  у  5  часова  no  подне. 

Седница  je  закључена у  21   час. 
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