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XXIV РЕДОВНИ САСТАНАК 

СЕНАТА  КРАТБЕВИИЕ ЈУГОСААВИЈЕ 
ДРЖАН 14 АПРИЛА 1932 ГОДИИЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао: 
Прстселннк 

ДР. АНТЕ ПАВЕЛИЋ 

Секретар: 
МИЛАН ПОПОВИЋ 

Присутап заступиик Министра трговппе и im- дустрије,   Мппистар   пољопривреде   ЈураЈ    Демс- 
тровић. 

Почстак у 18.30 часова. 

Садржај: 
1) Читање и усвајање записника 23 редов- 

пог састанка; 
2) Саопштење да Народна Скупштина достав- 

ља Сеиату па даљи поступак предлог Закона o 
сузбијаљу скупоће животиих иамириица и пред- 
лог Закона o овлаш11ењу за неодложиву примспу 
мс^уиародпих  уговора  и   споразума; 

3) Боловање   господе   сеиатора; 
4) Саопштење извештаја o конституисању Од- 

бора за проучавање закоиског предлога o поди- 
зашу домова и других објеката удружења и уста- 
пова којс спадају у иадлсжност Министарства фи- 
зичког васпитаља народа; саопштсљс извсштаја 
Верпфикациоиог одбора да je изабрао за поп^ред- 
седника сенатора r. Коста Тимотијевића; 

5) Молбе и жалбс; 
6) Днсвни ред: 1) Претрес извсштаја Имуни- 

тетског одбора o издавању суду сенатора г. То- 
ме Јалжабетића; 2) Избор Одбора за проучава- 
ibe законског предлога o сузбијању скупоКе жн- 
вотних намирпица и законског предлога o овла- 
mlieiby за неодложиву примену међународних у- 
говора и споразума. 

Говориици: Известилац Стјепан Јанковић, Све- 
тозар   ToMHh,   Мнлоје   Ж.   Јовановић. 

Претседннк Др. Апте Павелић: Отварам 24 
редовии састаиак Сената. 

Молим господина секретара да пзволп про- 
читати запнсник прошлог састанка. 

C е к p е т a p Милан Попови!! чита заппсник 
23 редовиог састапка Сеиата. 

Претседник Др. Апте Павелић: Имаде ли 
каквих примедаба на овако састављепи записпик? 
(Нсма). Прпмедаба нема, запнспик се овсров- 
љава. 

Молим господина секрстара да нзволи про- 
читати саопштење o законским предлозпма који 
су упућени Сенату na рад од страпс Народнс 
скупштнне. 

Секретар Милан Поповић чита: 

Народна Скупштина 
Краљеиине Зугослаиије 

Бр. 6998. 
14. IV 1932  год. 
у Београду 

Господинс претседпиче, 

Част ми je нзвеститн Вас, да je Народиа скуп- 
штнна  на свом  40  редовном састанку  одржааом 
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13 априла 1932 голиис у Београду, усвојила пред- 
лог Закоиа o сузбијању скупоће животних намир- 
ница, поднет joj од стране Господина Министра 
социјалнс полптикс и иародиог здравља na оспови 
овлашћсња датог му указом lb. В. Краља од 1 
априла 1932 године. 

Извештавају11и Вас o предњем мени je част, 
Господипс Претседниче, на основи члана 64 Ус- 
тава и параграфа G6 Закоиа o Послоипом реду 
у I Јародпој скупштини, доставити Вам дефинити- 
ван тскст овога законскога предлога онако,v ка- 
ко je усвојеи у Мародпој скупштини, као и ори- 
гиналан Указ o овлашћењу за подиошеи.с I lapo.v 
ном претставништву поменутог законског предло- 
га, С молбом na Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог претресен je у Народ- 
пој   скупштини   по   редовиом   поступку. 

Изволите примити, Господине претседниче, и 
овом приликом увсрење o моме одличном пошто- 
вању. 

13. априла  1932. године 
Београд. 

Претседник 
Народис скупштине, 
Др. К. Кумапудн, с. р. 

Господину 
Д ру АНТИ ПАВЕЛИЋУ 
Претседиику  Ссиата 

Београд 

ИАРОДИА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана  Указом  од  23  септембра   1931   године  у 
ванредан сазив за 7 децембар 1931 годппе ма свом 
■II)   редовпом  састапку,  одржаном   13  априла   1932 

годипс у Београду, усвојнла je 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Сузбијању скупоће животних намирпнца 

11од животним намирницама, no овом Закону, 
подразумевају се: људска храиа (јело n пиће) n 
сточпа храпа, одећа, обуКа, огрев, и осветЛ)ење, 
материјал за израду истпх n грађевни матерпјал. 

Овде не спадају предмети, који служе лук- 
сузу. 

Мопополпсапн предмети n лекови, којп сепро- 
дају само no апотскама, ne потпадају под одред- 
бе овога Закопа, пошто се и опако већ унапред 
тагсир. ;у сд падлс-жп ■ inati.i 

§ 2. 
Сваки ко продаје ма какве животне намирни- 

це у радњи (дућану), продавници, na тргу (па- 
зару, пијаци), или ма ком другом месту, мора 
означити и истаћи цене појединим предметима и 
врстп робе тако, да пх свако може лако видетп 
и разумети. Исто тако мора нстаЈш и ценовник 
прЈ!1исан <д иглтцјске hji&cth. 

Нико ne сме продавати скупље од цене, Ko- 
ja je за дотичну пампрппцу прописана, у ценов- 
нИку. Продаја пспод озпачепе цепе у ценовнику 
дозвољена je. 

Ово важп за тргоицс na велико или na мало у 
опште, тако n за индустријалце, занатлије или оста- 
ла лица, која сс баве продајом животних намир- 
ница, било да пх сами пропзводе или само пре- 
продају. 

Од предње обавезе изузимају се само произво- 
ђачи, земљорадници, сељаци, којп су своје npo- 
изводе допелп na трг радп продаје, алп ne n се- 
.'iuiun, којп вршс препродају туђих производа. 

Ko се огрешп o прсдњс одредбс, казниће сс 
затвором до трп месеца n повчапом казпом до 
10.000 дппара. 

§3. 
У хотелима, ресторацпјама, кафанама; јавним 

кухињама n угостителЈСкпм радњама уопште цеџе 
јелу n пићу означаваће се na јеловнику, ценовнику: 
за јело no порцијама, a за iniha no уобпчајепом 
пачипу (литар, боца од 7/10 л., чаша, шоља). 

У хотелима n угоститељскпм радњама које пз- 
дају собе, ncraiiii iie се у свакој соби ценовппк n- 
сте. Из цсповпнка се мора видети n од кога до Ko- 
ra часа се рачуна озпачепа цена n које je минимал- 
no време за отказ. У озпачепу цену ес урачунава и 
награда за послугу, што се изрично има озпачптп 
у цсповппку. 

Ko се orpeinn o предље одрсдбе казниће се 
затвоЈ^ом до трн мессца n повчапом казпом до 
10.000.— дннара. 

§4. 
Сваки  продавац je обавезап  да излаже  npo- 

даји све животне намирАице набављене или про- 
изведене у циљу продаје. 

Забрањује се нагомилавање животних намир- 
ница у сврху, да се ма која врста изузме из про- 
мета n тиме повисп њепа цепа. 

Ko се orpenin o предње одредбе казниће се 
затвором до inecT мссецп И повчапом казном до 
50.000.— дннара. 

§5. 
Продавцпма жпвотппх пампрппца забрањује се 

да траже већу цену за псте од one, која обезбе- 
ђује обичну n дозврљену трговачку чисту добпт. 
Ова добит ne смс бити im у ком случају већа 
од 20o/o. 

Ово се ne одпосп na земљорадппкс, којп до- 
noce na трг евоје пропзводе na продају. 

Ilpn израчунавању процепта чисте добити у- 
зима се за осповпцу пабавпа цена робе (цспе cn- 
ровина, полупрераЈјевппа, n прерађевппа), као n 
трошкови око добављања робе (царина, отпрем- 
нички трошкбви, издатцп за паковање, провпзпја 
посредника и т. сл.); затим општп и пословпп тро- 
шкови, (порезп n прирези, трошкови за мањкеј 
провизије заступппка, трошковп за прерађпвање, 
плате n падппце намештеппка n радника, пздатцп 
за еоцпјалпо ocHrypaii.e, за оспгурање предузеКа, 
закупнине, поштански и рекламни трошкови,амор- 
тизација n сл.). 
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Ko   се  огреши 
параграфа  казниће 
казмом  до   10.(Hi(). 

o  одредбс   ирвог  става   овога 
се до три месеца и новчаном 
дпиара. 

§6. 
Забрањује се вишеструко препродавање (ис- 

рижна тргошша) и нечиста спекулација, којом сс 
иамерно иде за поскупљивањем цена животним 
пампрппцама, a парочито ширење неистинитих пе- 
сти и договарање између произвођаца пли посред- 
пнка да би се повисила цена роби. 

Забрањује се куповање животних намирница 
na трговима (пијацама) и сајмовима (вашарима, 
панађурима), ради препродаје на исто.м месту и 
за време трајања ncroi   пазарног дама. 

Малопродавци, ради свога снабдевања, могу 
са великопродавцима-закључивати купопродаје са- 
мо после времспа, одређеног за г1родају na мало 
na дотичпом месту. 

Ko се огреши o предње одредбе казниће cć 
затвором до mecT месеци и новчаном казном до 
казном до  lo.ooo.      динара. 

§7. 
lipu   продаји   ЖИВОТНИХ   пампЈчпица   ко   ЛЗЖИО 

мери   илп   смањује  уобичајене  оброке   (порције), 
казниће сс затвором до Шест мссеци п новчаном 
казпом до 10.000.— динара. 

§8. 
Ko ради преваре у трговннп нлн промсту про- 

даје: сурогат какве роос као праву робу или при- 
даје Ј^оби својства, којпх ona нема, робу домакег 
порекла под видом робе страног порекла или роби 
даје na ма којп начин порекло којег ona mije, каз- 
niil>e се затвором до шест мссецп " новчано до 
50.000.— динара. 

§9- 
Извиђање кривица no овом Закону вршиће 

се: било na пријаву приватних лпца, било no tipe- 
ставци надлежног полпцијског или општинског op- 
rana no службеној дужпостп. 

У пријави n преставци мора сс означити: кри- 
вац, дело, доказНо сретство — сведоцп n подно- 
силац. 

Преставка заклетог падлежпог полицијског иди 
општинског органа потпун je доказ o делу и кри- 
вици оптужног лица. У недостатку овога дока ta 
важе npoiiiicn Закона o судском и кривичном по- 
ступку. 

§ 10. 
Претходно извиђање n пресуђивање кри- 

вица no овом Закону вршиће i месно над- 
лежпа опште управна власт првога степена no 
одредбама Закопа o судском n кривичном поступ- 
ку од 16 (|)го|)уара 1929. год. n овога закопа. 

Ислеђење сс може пзвршптп n пресуда нзре- 
hn одмах na лпцу места. 

§11. 
Пресуде  пзречепе  у  висини   казне  затвором 

до дссет дана n новчане казпе до 1.000.— динара 
одмах су пзвршпс. 

Протпв осталих изречених прссуда, пптересо- 
вана лица п.мају право призива, одпоспо ревизије 
na надлежип Окружип суд \- року од три дана, 
рачупајуКп од дапа саопштења, и TO пепосредно 
преко власти која.је изрекла прссуду. 

Окружни суд може пресуду првостепене вла- 
crn: одобрити или поппштптп или преиначити. 

Предаја призива, односно ревизије преко no- 
ште na повратни рецсппс, сматра се као да je тога 
дана предата властп која je донела пресуду. 

§12. 
Ko учппп у  поиратку једпо од дела спомепу- 

тих у параграфима 4, 5, 6 и 8 овога Закона, каз- 
ниће се  поред  казне  предвиђене за  то дело,  и 
забраном даљег рада до године дана. 

§ 13. 
lio  овоме  Закону:   казна  затвором   ne  може 

бити  мања од трп  дапа; новчана  казна  ne може 
бити мања од зоо.     динара; нзвршење казне не 
може бити одлагано. 

§ 14. 
Казна затвором, изречена no овом Закону не 

може се замењивати повцем. 
1 [овчана казна у случају да се ne може напла- 

Tirrn у року од месец дапа из трећине iiMaiba осу- 
ijenora, замениће се затвором, рачунајући сваки 
дан затвора no 100 дппара. 

Замена новчане казне у казну затвора ne мо- 
же прећи више од три месеца, a у случајсвпма no- 
врата ne може npelni umne од ineer месецп зат- 
вора. 

Одлуку o замени новчане казне казном зат- 
вора допосп власт, која je дОнела решење, односно 
пресуду o казни. 

§ 15. 
У случајевима из параграфа 4, 5, G n 8 овога 

Закона, поред казне затвором n новчане казпе, осу- 
ђеном he се одузетп n сва количина робс која 
je била предмет кривичнога дела, и продаће се 
v кррист „Фонда за исхрану сиротиње". 

Одузимање робе и њезино чување до правно- 
снажностн пресуде врши ес no постојећим за то 
прописима. 

AKO je привремено или дефинитнвно одузета 
роба подложена квару, продаНе се, у року од 
21 cara no одузпмању, јавним надметањем; у про- 
тивном случају продаћс се у року од пет дана 
no правосиажности пресуде. 

AKO окривљени ne буде осуђен, вратиће му се 
одузета роба, односно новац, одбијен од продаје 
његове робе. 

§ 16. 
Власник предузећа јамчи за казне na које 

буде био осуђен заступник или који службеник 
његовог предузећа за дела противпа прописима 
овога Закона и то солидарно са осуђеним лицем та- 
ко, да се половина нзноса новчане казне има на- 
платити од плаеппк-1 предузећа одмах no право- 
снажности пресуде, a њему се оставља право да 
после тражп пакпаду од осуђеног лица. 
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Под власником предузећа разумс će п свако 
правио лице. 

§17. 
'Гужба ii кривице ПО oiiOMC Закопу застаревцју 

за три мсссца. 
Пресуде како o кривици, такб и o дрсуђенбј 

пакиадп .штсте застаревају за годииу дана. 

§ 18. 
Правоспажис прссудс no казпама из овога За- 

копа објављиваће сс o трошку осуђенога: преко 
Службених новина територијално надлежне Kpa- 
љевске банске управе, a преко Службених новина 
у Београду за територију Управе града Бсо- 
града и територије оних Краљсвских бансних 
управа, које евентуално не буду имале сиоје служ- 
бепе iioBiinc. I Icro тако ове сс пресуде достав- 
љају и падлсжној општинској власти, ако иста 
nocTojii у месту стаповања О(;уђенога, да ИХ јав- 
ио огласи. 

У случају кад 'je осуђеноме забрањен даљи 
рад no параграфу 12 овога Закона, пресуда he 
сс доставити ради знања и дотнчној комори. 

§ 19. 
Пријава власти да се неко лице огрешило o 

одредбс овога Закона, ne подлежи плаћању таксе. 
галсл на жалоу je 20.— динара. 
Такса за во{\ење истраге п п^ресуду je 50.— 

динара,  кад  пресуда  Постане  правоснажна. 
i! овде вреди пропис члана 5 Закома o так- 

сама, са IBLTOBIIM измепама и допупама. 

§ 20; 
При свакој ОПШТИНСКОЈ ВЛаСТИ образоваћс сс 

„Одбор sa одређивање цена животних намирни- 
ца", којп сс састојн од пет до петнајест лцца. Ње- 
гова je дужност да контролише чењенице поме- 
путе у ставу "3 параграфа 5 овога Закона; да 
повремено, према потрсч')!!, одре1)ује максималне 
цеие жпвотним пампрпицама, које he падлежпа 
полицијска власт објављивати као ценовник no 
коме се морају продавати намирнице (иајскупље) 
и  да  na  иозив  нлаети  врше  потребно  вештачеше. 

Члапове овога Одбора одрс1)ује општппска 
власт из редова: земљорадника, занатлија, трго- 
ваца, индустријалаца и потрошача. 

Где je ма из кога разлога иемогуће образова- 
ibe овога Одбора npii општинској власти, нсти 
ke се образовати при падлежиом срсском начел- 
стцу, a члапове he именовати срески начелник. 

§ 21. 
Лко се ирп ii3mil)aii>y и доношсњу пресуде 

одре1)е1111 полпцијскп opran или судија памсрно 
огрешп o одредое овога Закона тако, да иеко 
лице буде певипо пли сувише строго кажњено 
одговараће дисциплински no Закону o чпповнп- 
цнма. 

AKO полицијски или општински opran, који 
подпосп претставку за ислеђење крпвпце no ово- 
ме Закону, поднесе намерно неверну претставку, 
казниће ес отпустом из сл\ж6с umi повчапом каз- 

noM до 3000 динара, Казну пзрпче надлежни ста- 
peiniina. Оштећено лице мрже судским путемтра- 
ЖИТИ  од проузроковача штете пакпаду псте. 

AKO члан „Одбора за одређивање uena живот- 
mi.\ пампрппца" песавеспо вршп поверепу му дуж- 
nocT, казппКе се повчапом казпом до'10.000. - дп- 
napa, a поред тога осудиНс се и na плаКање na- 
кнаде евептуалпо причињене штсте. Пријаву под- 
nocii падлежна полицијска власт, a пресуду доно- 
си надлежни срески суд, одпоспо судија, noje- 
дппац окружног суда, где срески судови још не 
постоје. 

Новчапа казиа се изриче у корпст „Фопда за 
исхрану спротпље". 

§ 22. 
„Фопд за псхрапу спротпње" постоји код Др« 

жавне хипотекарпе бапке у Београду. 
Прпходп су му: повчане казие и новац добпвен 

од продате узаппене робе no крпвпцама овога 
Закопа, као и каматс na овај уложспи иовац. 

ФондОМ рукује и располажс Мпнпстар Соци- 
јалпе политике и народпог ЗДЈЈавља. 

Мовац за исхрапу сирОтиње може МиНистар 
давати појединим друштви.ма, (рганизацпјама у 
виду субвепцпје. 

§ 23. 
Убране ишвчане казпс и новац добивен за 

продату узапћену робу, власти he достављати сва- 
ког мессца за протеклп месец Државпој хИпФгекар- 
noj баици за „Фопд за исхрану спротиње". 

Уз новац се шаље n акт у коме мора бити на- 
зпачепо: презиме, име п занимање кажњенога; ме- 
сто његовог стаиовања; која ra je власт казнила; 
дело за које je кажњен; број и датум правпоспаж- 
пепресудс; пзпоссумс која сс шалЈе са озиачењем: 
ко.лико je од новчане казне, a колико од продатс 
узапћене робе. Исто овакав акт и пстовремепо 
шаље се Министарству социјалне политике и иа- 
родпог здравл.а. (Опште одел>е1Ве). 

§ 24. 
Сви nepeiiieiin ПреДМбТИ no Закопу o сузбпја- 

њу cKyriohe животппх намирница n несавесне коп- 
куренције од 30 децембра 1921 године нмају се 
расправптп no одредбама пстога Закопа n llpa- 
вилника за његово извршење од 7 септембра 1Š22 
године. Правоснажне прссуде, али joni неизврше- 
ne, имају се такође пзвршптп no одредбама исто- 
ra Закопа. 

§ 25. 
Овлашћује  се  Министар  социјалне  политике 

n народног здравља да може у споразуму са Ми- 
пнстром унутрашњих послова, прописати Правил- 
miKOM ближе одрсдбе за извршење овога Закона, 

§ 2G. 
Овај Закоп ступа у живот кад ra Крал, noi- 

ininie a добпја обавезпу снагу дапом обпародова- 
ња i,y „Службеппм поиппама", када престаје да 
важп: 

Закон o сузбијању скупоће животних намир- 
ница dl несавесне шпекулације од 30 децембра 
1921 године, Правилник од 7 децембра 1922 године 
за извршеље нстога Закона. као и сви остали За- 
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КОНСКИ   iipoiuicii   којн  би   били  у   супротиостп   са 
одредбама  овога  Закоиа. 

Бсоград, 13 априла 1932 годппс 
(М. П.) 

Претседник 
Народие скупштине 
Др. К. Кумапуди, с. р. 

Секретар, 
АнтОн Ковач, с. р. 

Народна Скупштина 
Краљевина Лугослалије 

Бр  6997 
14   IV-1932 год. 
у Београду 

Господине Претседниче, 
Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 

штипа на свом 40 редовном састаику одржапом 
13 априла 1932 године. .усвојила предлог Закона 
o овлашЈЈењу за неодложиву примену ме^ународних 
уговора и споразума, поднет joj од стране г. г. 
Мипистра иностраних послопа и МинИстра трго- 
вние п ипдустрнје na основу овлашћења датог нм 
Указом Њ.  В.  краља од 9 априла  1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част, 
Господипе Претседниче, na основи члана 61 Ус- 
тава и параграфа GG Закона o Пословиом реду 
у Народпој скупштинидоставити Вам дефинити- 
вап текст овога законског предлога онако, како je 
усвојеи у Народпој скупштини, као и оригиналан 
Указ o овлашћуњу за подношење Народном прет- 
ставииштву   помепутог   законског   предлога, с 
молбом за Ваш даљн поступак. 

Овај законски предлог претресен je у Народ- 
ној скупштини по редоином поступку. 

Изволите iipiiMimi, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом по- 
штовању. 

Претседник 
Народие скупштине, 
Др. К. |{ума11уди, с. р. 

Господину 
Д)ру АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 
Претседпнку Ссиата 

БеОград. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана  Указом   од  23   септембра   1931   године   у 
ванредан сазнв за 7 децембар 19:51 године на свом 
40 рсдовпом састанку, одржапом 13 априла 1932 го- 

дипе у Београду, усвојила je 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

o 
Овлашћењу за нсодложиву примену Међувародних 

Уговора   и   Споразума 
којн гласи: 

§  1. 
У смислу става 3 чл. G5 Устава овлашћује се 

Министарскн савет, да може и пре одобреља На- 

родпог претставништва, када се зато укаже др- 
жавна потреба, na предлог Мииистра ипострапих 
послова, Министра трговпие и ппдустрпје својнм 
решењем одредити неодложну примену уговора и 
споразума закључеипх са страиим државама у свр- 
ху регулисања привредних одиоса изме1)у пашс 
Краљевине и односних земаља, a преДложених на 
одобреље Народном претставништву. 

§ 2. 
Овај закои ступа у живот кад га Краљ пот- 

miuie, a обавезпу спагу добија даном обнародоваља 
у Службеним новинама и престаје важити 1 апри- 
ла  1933 године, 

Београд, 13 априла 1932 године, 
(М. II.) 

Народне скупштине, 
Др. К. Кумануди, с. р. 

Секретар, 
Amon Ковач, е. j>. 

Претседник др. Aure Павелић: За ова диа 
законска предлога изабраћемо на крају даиашше 
седттс епецијалпс одборе, који he их проучити 
п  Сенату поднети извештаЈе у најскорије време. 

Молим господина секретара да изволи соп- 
штити једиу молбу за боловање. 

C е к p е т a p Мнлан FlonoBiilt саопштава: Се- 
натор г. Baca БогојевиК моли продужење болова- 
п.а за још 40 даиа. 

П p е т е е д н и к др. А^пте Павелић: Одобрава ли 
Сенат тражепо боловање г. Богојевићу? (Одобрава) 
Објављујем да je Сенат одобрио ово болова1ве. 

Молим господипа секретара да изволи прочита 
m пзвештај o конституисању одбора. 

Cekjjerap Милан FIoiioBiili чита: Одбор за 
проучавање законског предлога o подизању домо- 
ва и других објеката удружења п установа, које 
спадају у надлежност Миипстарства физичког ва- 
слитања народа, извештава да се конституисао и 
изабрао: за претседника г. Крсту Смиљанића, за 
потпретседиика г. др. Владимира Андрића и за 
секретара г. др. Ивана Гмајнера. 

Верификациони одбор извештава да je na сед. 
miiui од 14 овог месеца изабрао, сходно допуп^- 
пом параграфу G Закопа o пословнбм реду у Се- 
пату, за потпретседника сспатора г. Косту Тимо- 
тијевића. 

Претседник др. Анте Павелић: Извештај o 
конституисању овог одбора и o избору потпрет- 
ссднпка Верификационог одбора прима се na зпањс. 

Молпм господина секретара да саопшти прп- 
спеле молбе и жалбе. 

Секретар Милан Попови11 саопштава молбе 
Матице српске пз Иовог Сада и молбу Стане "Ми- 
лојевић, удовс пз Бсограда. 

П p е т с е д и и к др. Аитс Павелић: Овс двс са- 
општепс молбе упутиће се иадлежпом Одбору за 
молбе п жалбе. 

Прелазпмо na дневни ред. Ha дневном je реду 
као прва тачка: Претрес у појединостима Правил- 
ника o ррганнзацији службе и службеницнма у 
Сенату   Краљевиие  Југославијс.   Kao   друга  тачка 
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je na дневном реду: Претрес извештаја Имунитет- 
ског одбора o захтекз' г. Министра правде за из- 
давањс сулу сенатрра г. Томе јалжабетића. Мо- 
лим Сеиат да би изволео оиу другу танку: Пре- 
трес извештаја Имунитетског одбора o помену- 
том захтеву г. Министра правде, ставити на днев- 
im ред као прву тачку, да узмогнемо питање Пра- 
вилиика, којс je важпо и којс je сада у решава- 
ii>y, расправити и решити у споразуму са Народном 
скупштином. Прпма ли Сенат овакву променуднев- 
nora реда? (Прима) Објављујем да je примљено. 
(Мплоје Ж. JoBaiiounli: Ja бих молио да се овај 
предлог o Правилнику врати Одбору, јср овде 
има 7—8 чланова које би трсбало имати у виду 
према ономе како се то решава у Народнојскуп- 
штини). Господине сенаторе, сада то mije na днев- 
пом реду. Када то буде na дневнрм реду, опда 
можете q томе говорити. Сада je na дпевмом 
реду према решењу Сената, претрес извештаја 
Имунитеггског одбора. Молнм господина извести- 
оца да поднесе извештај. 

Известилац Стјепан jaiiKOBnli: Господосе- 
натори, недавно je затражио г. Министар правдс 
изручење суду нашег колеге господина Томе Јал- 
жабетића, ради крпвње из параграфа 297 n 301 Каз- 
неног Закона. Кривња која се уписује г. Јалжабе- 
тиђу eacTojn се у томе, што се он na једној скуп- 
штини Марвогојне задруге у Ђурђевцу послужио 
у критица мало 01пт|)пјпм. рсчпма, за које je ibc- 
гов противник Валент ВодоипК нашао да му иаиосе 
увреде n тужио га суду. Ме.ђутим, господо, морамо 
разумети нашег друга Залжабетића, кад знамода 
je on оспивач те задруге; да je дуго година бпо њеи 
аретседник и да je ту задругу довео до таквог 
цвата, да се можсмо попоситп тим крајем што 
има онако лепу стоку. Ако узмемо у обзир ii го 
да се na нашем селу људи служе мало јачим из- 
разима псго у граду n код господе, опда je са- 
свим разумљиво да je господин Јалжабетић могао 
у onoj прилици pehu такве речи, кад je видео да се 
љегово дело, које je on створио ca толико мука, 
квари no једпом човеку п да му се наноси штета, ne 
CIMI) њему, него и читаврм оном крају. Осим тога, 
господин Јалжабетић je изјавио пред судом, у 
приговору na тужбу, да on није имао намере да 
вређа' nero да je то само била једпа критика, ИС- 
runa мало оштрпја, али да он апсолутпо није имао 
никакве намере да вређа. 

Све ово узео je Имунитетски одбор у рас- 
матрање n најпосле допео закључак, да се господип 
Јалжабетић ne пзда суду, и ja прспоручујем иај- 
топлије господи сепаторима да усвоје ова] преДЛОГ 
Имунитетског одбора. 

Молим иас, господо сенатори, да саслушатс 
сада   извештај  Имунитетског одбора  којн  гласи: 

Сеиату Краљевине Југославије, 
Имунитетски одбор примио je преко гбсподина 

Претседника Сената акт Господина Министра прав- 
де од 29 фебруара ог, Бр. 18329, који садпжп за- 
^тев Котарског суда у Ђурђевцу, да се сенатор 
г. Јалжабетић Тома изда суду за дело преступа 
из §§ 297 n 301 К. з. 

Ha својој седници од 13 априла.о.г, Имунитет- 
ски одбор донео je сиоју одлуку да се сенатор г. 

Јалжабетић Тома ne изда суду na суђење no дс- 
лима пз §§ 297 п 301 K. з. 

За пзвестиоца одрсЈуЈП je r. сепатор Јанковић 
('.Tjenaii. 

Сва акта се враћају. 
Београд; 13 априла 1932 год, 

ПјЈетседник 
Имунитетског одбора, 
Др. Ј. Шиловић, с. р. 

Секретар, 
Стј. JaiiKOBnli, с. р. 

Чланови: 
II. II. Вујић, с. р. 
Др, Равнихар, с. |). 
Д. Илиџановић, с. р. 
Др. Jh. ToMamnh, с. p. 

Претседник др. Аите ПавелнЈ!: Пошто се 
у овој ствари нитко ннје јавио за реч, прелазимо na 
гласање. Молпм господина секретара, да изврши 
прозивку. Ona господа сенатори, која прихваћају 
извештај Имувитетског одбора, гласаће са „за , 
a која ne прихваћају гласаће ca „uporni!". 

Секретар ^Милан Поповић прозива господу 
сецаторе да гласају, n omi су гласали овако: 

Алибеговић Асим отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан; Алтимармаковић Јован за; Андрић др. 
Владимир за; Арнаутовић Шерпсј) отсутан; Бања- 
mm Јово за; Богојевић Baca отсутан; Видаковић 
AIIT}'!! за; Виловић Осман за; Вујић Павле за; 
Вукчевић др. Станојло отсутан; Раврила др, Еми- 
ло за; Гавриловић др. Богдан за; Гај Људевит 
отсутан; Глушаи др. Васо отсутан: Гмајпер др, 
Ивап отсутан; Грасл др. Георг отсутан; ДобртшК 
Штар отсутан; Драговић Милутин отсутан; Ђир- 
ачћ Петао отсутап; Ивковић др Момчило за; Или- 
џановић Димитрије за; Јалжабетић Томо за; Јан- 
ковић Oienan за; Јовановић Ж, Мплоје за; Кара- 
мехмедовиН др, Хамдија отсутап; Ковачевић TO- 
MO отсутап; Костић Петар отсутан; Костренчић 
дп. Марко за; КукуљевиН-Сакцииски Фран OTCV- 
тан: Љубибоатић до. Сава за; МажузашЖ ди. 
Желимир отсутан; Мајстровић др. Иван отсутан; 
Марјановић Милан отсутан; Махмутбеговић Се- 
федип отсутан; Митровић Влада отсутан; Mnl.nl. 
др. Muha отсутан; Михалџић Стеван за; Муфтић 
Салем отсутан; Нрвак др. Фран за; Обрадовић 
Паја отсутан; Петровић Милутин отсутап; Плој 
др. Мирослав отсутан; Поповп!. Дака за; Поповић 
Manija за; ПоповпК Милап за; Равнихар др. Вла- 
димир отсутан; Радовановић Крста за; Радуловић 
Марко отсутан; Р^јар др. Јанко за; РожпЈ! др, 
Валентин отсутап; Самуровић .laiiko за; Симоно- 
nuli .Mn.ian отсутап; Смиљанић Крста за: Стани- 
iinih др. Алекса отсутан; Стаиковић Јован за; Cv- 
лејмановић др. Цафер отсутан; Теслић Петар за; 
Тимотијевић Коста отсутан; To.Mainnli др. Љубо- 
мпр за; ToMiiii Светозар за; Тринајстић др. Динко 
Тоза; УбавпК Павле отсутан; франгеш др. Отрн 
отсутан; Хаџи Бошковић Трајко отсутан; Хаџи 
PiicTiiii Спира за; Хрибар Иван за; ЦеровпК Га- 
врило отсутан; Шверљуга др. ('тапко отсутап; IIIn- 
ловић др. Јосип за; lllo.'ia Атанасије отсутаи; Шу- 
nepiina   др.   Вењампп. 
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Прстссдиик др. Апте Павелић: Част ми je 
саопштити да je гласало свега 33 господе сенатора, 
и сви су гласали са ,,за". Прсма томс објаил.ујсм 
да je извештај имунитетског одбо.ра примљен, и 
да  сс г.  сенатор Јалжабетић iiel>c издати  суду. 

Прелазимо на даљу тачку дпевпога реда.Част 
мп je нзвсстити да je приспела каидидатска ли- 
ста, са довол.11им бројем потписиика, за избор 
Одбора за проучавање предлога Закоиа o сузбија- 
љу скупоће животних намирница. Kao чланови тог 
одбора предложени су г.г. сенатори: Спира Хаџи 
Piicriili, др. Отоп Франгеш, др. Владимир Равнихар, 
др. Гсорг Грасл, Дака Поповић, др. Дннко Tpimaj- 
стић; Аптуи Видаковић, Милоје Ж. Јовановић, Кр- 
ста Радовановић, др. Момчило Ивкови!^ и Тома 
Јалжабетић. 

Л као заменици предложени су r. г. сенатори 
Милутин Петровић, Милутин Драговић, др. Џа- 
фер Сулејмановић, Крста Смиљанић, Милан Си- 
моновић, Петар Добрипи!!, Светозар Томић, Ми- 
лаи Марјановић, Сефедин Махмутбеговић, Трај- 
ко Хаџи БошковпК, и др. Урош Десница. 

Прима ли, се овако предложена листа? (Je- 
дногласан одзив: Прима се). Објављујем да су го- 
спода ссиатори, чија су имена прочитана, изабра- 
iiii у Одбор за проучавање законског предлрга o 
сузбијању   скупоће  животних   намирница. 

Затим je приспела кандидатска листа, са до- 
вољпим бројем потписника, за пзбор Одбора за 
проучавање законског предлога o овлашћењу за 
неодложиву примену међународних уговрра и crio- 
разума. 

За чланове тога одбора су предложени госпо- 
да сенатори: др. Алекса Станишић, др. Богдан 
Гавриловићј др. Бсњамип Шуперина, др. ВасоГлу- 
шац, Димитрије Илиџановић, Светозар ТомиК, др. 
Љубомир Томашић, Иван Хрибар, Јово Бањанин, 
др.  Мпрослав  Плој  и  Осмаи  Виловић, 

Kao замепнци предложсии су господа сснатори: 
др. Фраи Новак, др. Валентин Рожић, др. Вла- 
димир Андрић, Гаврило Церовић, Матија Попо- 
Bnlij др. 'Ивап ГмаЈ1К|), Крста Радовановић, Јап- 
ко Самуровић, др. Muda Mnliiili, Стеван Михалџић 
и  Павлс  Byjiili. 

Црима ли сс овако преДложена листа? (,Ie- 
дногласап  одзпв: Прпма се.) 

Објављујем да су господа сенатрри чија су 
имеиа ирочитапа изабраии у Одбор за проучава- 
њс законског предлога o овлашћењу за пеодло- 
живу примену међународних уговора и споразума. 

Одбор за проучавање законског предлога o 
заштити земљорадника и Одбор за проучавање 
закопског предлога o подизању домова подпели 
су Сенату своје извештаје. Ови he се пзвештајп 
оштампати п раздати господи сенаторима, a бипе 
стављени na дневни ред кад то Сенат закључи. 

AKO je споразуман Сенат, да данашњу седии- 
цу закључпмо, a да сутра пређемо na претрес у 
појединостима Правилника о организациЈИ служ- 
бе и службеницима v Сенату Краљевине "Југосла- 
внје. To Je предлог који бих имао да учиним. 

Светозар Томић: Молим за реч o Пословпику. 
Претседник др. Апте Павслић: Има реч сс- 

патор г. ToMiili. 

Светозар Томић: По параграфу 55 Закона o 
Пословном реду у Сепату, чим се законскн пред- 
лог изнесе и изгласа у начелу, одмах се прелази na 
претрес у појединостима, СЗвај законски предлог 
Правилник изгласап je у иачелу пре нсколико сед- 
пица, и МИМЈО Пословппка, on се одлаже од сед- 
нице na седницу, a то се коси са Законом o no- 
словиом реду у'Сенату. Ja бих молмо да се овај 
предлог Правилника изнесе сада na решавање, na 
ако се прИМИ, iipiiMii, a ако се одОијс, да сс одбиЈс, 

Прстседпик д р. Анте Павсли>1: Господо, 
ja сам изнео предлог пред Сенат, и ja мислим, 
ако Сенат o једној стварп донасе одлуку, да опда 
може да ее уради овако како се предлаже. Могу 
настати нзвесни хитни моменти, који траже да се 
једна ствар одложи, — и у том случају ona се 
може ОДЛОЖИТИ. Према томе, ако je Сепат enopa- 
зумап с OBiiM мојпм предлогом, опда ja мислим да 
нема ппкакип.х пбтешкоћа у погледу те ствари. — 
Прпма лп Сенат мој предлог?... (Свстозар Томић: 
Нико ne може газити Закон o пословном реду у 
Сепату.)... Ja сматрам да ово mije гажење закопа. 
Мислим да je Сенат овлашћен да одгодп ретење 
једпе етварп, na чак n да Je скипе са дпсвпог реда. 
У овом случају, MU само одлажемо рсшење ове 
ствари за сутра, — n ja молпм Сенат да се o томс 
изјасни. Ona господа која су ;,а овај предлог, пека 
пзволе седетп, a onu који су протпв Нека пзволе 
устатп. (Beliiina седп.) 

Мнлоје Ж. Јоваповић: Молпм вас, господо, 
Господпп Претседник je предложио да прекппемо 
седницу,  да  не  продужавамо  даљп  рад вечерас. 
To je пешто што nnje протпвпо закопу. У Послов- 
нику ппгде псма одрсдбе која би то забпаљивала, 
n, према томе, ja мислим да ту ne може бити речи 
o гажењу закопа, те зато мп овај предлог Госпо- 
дина Претседппка можемо усвојптп. (Гласови: 
Тако je!) 

П p ет с е д n n к д p. Aure Павелић: Господо, 
да ne би бпло неспоразума, ja Ку поповптп ono што 
сам рекао. Ona господа која су за то да дапашњу 
седницу закључпмо n решавање o Правилникуод- 
ложпмо за n;iyiiy седницу, која he се одржати 
сутра, нека изволе сеДети, — a ona господа која су 
против тога, нека пзволе устатп. (Већина седн.) 
Како већина седи, објављујем да je Сепат већинрм 
гласова penino да ову дапашњу седппцу закљу- 
чпмо. Наредпа седппца биће сутра, 15. овог Me- 
cena, у 11 часова, с овпм дпсвппм редом: 

Претрес у појединостима Правилника o ор- 
ганизацији службе и службеницима у Сенату Кра- 
љевине Југославије. 

Прима ли Сепат предложени дневни ред? 
(Прпма.) — Објављујем да je предложени дпсвпп 
ред 11рпмл>е11. 

Молпм господу сепаторе којп су изабрани у 
одборе да после Седнице остану n да сс консти- 
тупшу. 

Данашњу Седппцу закључујем, a идућу ури- 
чем за сутра, у 11 часова upe подпе, с објављеНИМ 
n примљеним дневним редом. 

— Седница je закључена у 19 часова. — 
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