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Претседавао: 
Претселник 

ДР. АНТЕ ПАВЕЛИЋ 

Секретар: 
ДР. ВАСО ГЛУШАЦ 

Присутпи су г. г. Министри: 

Претседник  Министарског  савета  др.  Милан др.  Драган   Краљевић,  Министар  грађевина  др. 
Сршкић, МиииСтар без портфеља др.'Хамдија Ka- Стјепан Сркул., Министар иностраних послова Бо 
рамехмедоииК,   Мипистар   правде   лр.   Илија   Шу гољуб Јевтић, 
менковић,  Министар физичког  васпитања  народа 

— Почетак у  11.10 часова.  — 

Садржај: 

1) Читање  и   усвојење  записника   XXXII   ре- 
довиог  састанка; 

2) Читање Указа Њ. В. Краља o уважењу о- 
ставке Краљевске Владс под претседништвом др. 
Војислава Маринковића и o постављењу нове Кра- 
љевске Владс под претседништвом др. Милана 
Сршкића; 

3) Комеморативнп говор г. Претседника Се- 
иата поводом смрти сенатора др. Владе Андрића 
и 4iiTaii>c изјаве саучешћа г. Министра физичког 
васпитања народа; 

4) Чптање Указа Њ. 15. Краља o поставлЈеи^у 
за бана Зетске бановипе др. Алексс Станишића, 
cei i ат o pa; 

5) Саопштење молби за боловање г. г. сеиа- 
тора др. Б. Шуперине, др. Г. Грасла и др. Миће 
Mnliiiha; 

6) Саопштење изветтаја г. Министра ииостра- 
нпх иослова o санкционисању Закона o споразуму1 

o клирингу између Краљевине Југославије и 1'спу- 
блике Аустрије, Закона o споразуму o клирингу 
између name Краљевине и Швајцарске Конфеде- 
рације и Закона o конвенцијама и споразумима 
закљученим н потписаиим у Београду 14. XII. 1931 
год. шме1)у namc Крал.свине и Краљевине Руму- 
није; 

7) Саопштење o подиошељу интерпелације се- 
натора г. Милоја Ж. Јовановића на г. Министра 
просвете, због иовреда Закона o средњим ШКО- 
лама прплпком полагања приватних испита г. Све- 
тозара Пешића, шефа Кабинета бана Дринске ба- 
новине; 

8) Саопштење и упућење Имупптетском од- 
бору захтева v. Министра правде o издавању су- 
ду   сенатора   г.   Милутипа   Драговића,  због  дела 
из § 33! и из § 319 у вези са § 241  крив. закона; 

9) Молбе, жалбе и резолуције ИЗ народа; 
10) Читање и усвојење извештаја Верифика- 

ционог одбора o доласку за сенатора г. Јована 
Нешковића, адвоката из Косовске Митррвице, на 
место г. др. Алсксс Станишића; 

11) Дпевин ред. - Утврђивање дпевпог реда 
за наредну седницу, и то: 1) Избор три члана н 
два замепика Финансиског одбора; 2) Избор јед- 
иог члапа и једног замеинка Верификационог од- 
бора; 3) Избор једног заменика Имунитетског од- 
бора. 

Говорници: Претседник Сената др. Антс Па- 
велић. 
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Претседник др. Литс Павелић: Отварам 
33 редовни састанак Сената Краљевине Југосла- 
иије. Молим г. секретара да изволи. прочитати за- 
писник  прошле седнице. 

Секретар др. Васо Глушац чита записник 
XXXII редовног састанка; 

П p е т C t' д н n к д р. "Лптс ПавелиЈ!:  11маде ли 
ко што да примети овако састављеном записнику? 
(Мсма). Примедаба нема, записник сс оверовљује. 

-  Од Претсслпиипва  Мипистарског  савета   при- 
Miio сам следећи Указ: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

I U) МИЛОСТИ БОЖЗОЛ И BO/bH НАРОЛНОЛ 
КРЛ/b ЛУГОСЛАВИЗЕ 

Уважавајући оставку коју су Нам поднели: 
Претседник Нашег Министарског савета, Иаш 

Министар иностраних послова Др. Маринковић 
Војислав; 

liani Мипнстар ipioisiiiic п пндустрије Др. Кра- 
мер Албсрт; 

11аш Министар социјалне политике и iiaj)o;uioi' 
здравља 11уцел> Иван; 

i lam Министар упутрапш.их послова Др. Срш- 
кић Милап; 

Ham Министар просвете Др. Којић Драгутин; 
I lam МиниСтар правде Максимовић Божидар; 
Ham Министар саобраКаја Радивојевић Лазар; 
Ham Министар пољопривреде Деметровић 

Јурај; 
Ham Министар војске и морнарице, армиски 

^епсрал СтојапониК Ж. Драгом11|); 
I lam Министар финансија Др. Ђорђевић Ми- 

лорад; 
Ham Министар физичког васингаи.а napo "a Др. 

Краљевић Драгаи; 
Ham Мииистар rpaljeimiia Др. Сркуљ Стјепан и 
Ham Мпнпстар шума и рудпика ПогачникВик- 

тор - разрешавамо их рд дужности и стављамо 
na расположење, a 

ПОСТАВЉАМО: 
За Ппетссдника Hamcc Министарског савета 

Др". Сршкића Милана, Министра на расположењу 
и народног послапика; 

За нашег Министра без портфеља Др. Кра- 
мера Алберта, Министра na расположењу и народ- 
ног посланика; 

За иашег Министра социјалне политике и на- 
родиог здравља Т1уцеља Ивана, Министра na ра- 
сположењу и народног посланика; 

За Hamcr Министра без' портфеља /lp. Кара- 
мехмбдовића Хамдију сенатора и бившег Ми- 
нистра; 

За Hamer Министра просвете /lp. KojnKa Дра- 
гутина, Мипистра na расположењу и народног по- 
сланика; 

За Hamcr Министра правде Др. Шуменковића 
Илију, Сталног делегата код Друттпа народа у 
пензији n народног посланика; 

За Hamcr Министра без портфеља "Максимо- 
iiiilui Божидара, Министра na располпжеи.у и на- 
родИог послапика; 

За Нашег Министра саобраћаја Радивојевића 
Лаадра, Министра na расположењу и народног no* 
сланика; 

За Нашег Министра пољоприиредс Дсмстро- 
виНа Лураја, Мипистра na расположењу и народ- 
ног посланика; 

За Нашег Министра војске и морнарице, ар- 
миског ђенерала Стојановића Ж. Драгомира, Mn- 
нистра na расположењу; 

За нашег Мипистра (јшпаиснја /lp. 'БорђеииКа 
Милорада, Министра na [^асположепЈу; 

За Hamer Министра физичког васпитања na- 
рода Др. Крал>евића Драгана, Мшшстра na pa- 
сполож^Бу n пародног посланика; 

За Нашег Министра грађевина Др. ('ркуља 
Стјепана, Министра na  расположбњу; 

'За Hamer Мииистра шума и рудника Погачнп- 
ка Внктора, Mmincrpa na расположењу n народног 
посланика; 

За Hamer Мипистра ипостраппх послова Јев- 
тпКа   Боголоуба,   Hamer   Мппистра  Диора; 

За Hamcr Мипнстра упутратп.их послова "Ла- 
^nha Живојина, Bana Вардарске бановине и 

За Hamer Министра трговине и индустрије 
Мохорића Ивана, народног послаипка. 

Претседник Hamer Министарског савета нека 
изврши обај Указ. 

2 јула 1932 године, 
у БеогЈ^аду 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

Претселиик Министарског спвет;!, 

Др. М. Сршкић, С. р. 

(Сва господа сенатрри саслушали су стојећи 
чптап.е Указа n пропратили бурним узвицима: 
Живео Краљ!) 

Господо сенатори, прпмио сам из Ужица од 
среског начелника службени допис којим ми сс 
саопштава смрт namer друга Др. Владе Андрића. 
HsiieiialjCn овом тужном нестп, no готову јер je 
дошла у часу када се je спремао na вршењс дуж- 
постп, na путу у Сенат, молим Сспат да, као тто 
je neli показао устајаљем, клпкпе покојпику: Сла- 
ва му! (Сва г. г. сенатори кличу; (^лава му!) 

Др. Влада Андрић, до кратко време mro je 
Сенат опстојао, показао je све онс лепе квалптетс 
које je iioneo као национални омладипац из Сара- 
јева n п.ч гимназије у златпи Праг, гдс се очслпчио 
у своме национализму, и пуи ндеализма, иуп о- 
душевљења, on у својој шпрокогрудостн обухва- 
тао je целу нашу нацију. On je био један од naj- 
јачпх  inioniipa југословепске идсологије. 

И зато, као пациопалпп радник који je сву 
евоју пожртвованост показао у време рата, када 
je стајао на обрани свих оних наших прогоњених 
иатппка за време велеиздајппчког процеса у Вања 
Луци, када je сву своју умпу способност улагао 
na обрапу против туђинштине, — пије чудо да 
je namao за свој рад пажшу и у пашој национал- 
noj државп, као слободап човек слободпог звања, 
као адвокат у Сарајеву, да je бно на леђима иа- 
рода унесен  у  Народио  Претставппштво.  И  оне 
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лепо квалитете којима сс je одликовао дигле су 
га п na највише политичко место, на министарско 
место, као Министра аграрне  реформе. 

Иијс прошло ,'iyr() да je пакоп тога, послије 
пар годииа сврга исцрпнога рада у корист наро- 
да, дошао и у иаш Сенат. И одмах се оиазило да 
у свима тешким иитаљима nam покојник броји 
ме1)у пајјачо глаие иашег Сената; да je оп био 
и пуи љубави и концилијантности и пун разуме- 
вања ва сва витална uman,a, за сва питања од 
интереса п прогреса. Ja мислим да мн сви који га 
iincMo изблнжс познавали, него истом овде у Се- 
нату, a ме1)у те спадам и ja, да смо га упрапо за- 

КРАЉЕВИНА ЛУГОСЛАВИЛА 
МИНИСТАР 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НАРОДЛ 

волели, Мо1)ам истакиути да je ona геисрацпја, која 
се рдњихала у Прагу, na ирелу здраиог пацпопа- 
лпзма, пренела и у живот онс реалпс погледе 
којима се у сиом доцнијем јавном раду водила 

v интересу наше нације. Зато слава пашем неу- 
морпом ралипку и великом пиопиру иашсг иаци- 
опализма др. Влади Андрићу! (Сва господа сеиа- 
тори, који су CTojeliii саслушали говор Г. Претссд- 
ника, одазвали  су  се узвиком:  Слава  му!) 

1\)С11одо сенатори, дозволите да Вгш саоп- 
iirniM да сам тнм поводом примио од г. Мипистра 
за физичко васпитање др. Краљевића следећу са- 
жалиицу: 

Београд, б августа 1932 

Господине Претседниче, 

Дубоко дирнут тужном iieiiiliy o изиепадиој 
смрти једног од пајнстакиутијих члаиова Сената, 
Господииа д-р. Владе Андрића, ja Вас молим, Го- 
сподпне Претседиичс, да изиолите примити увс- 
рење o мом искреном саучешћу, те да будете и 
пред Сенатом, кому имдтс част бити на челу, ту- 

1"осподину 

мачем мојпх искрених ocehaita. 

Вечнаја   памјат  д-ру.   Влади   Аидрићу! 
Ja Вас молим, Господине Претседниче, да и 

овом приликом изволите примити увсрен.с o мом 
одличном поштовању. 

Мииистар 
Физичког васпитањл ипрода. 
Др. Kpa/bCBHh, с. р. 

Д-ру Анти Павелићу 
ПРЕТСР.ДНИКУ СЕИА.ГА 

Београд 

Од  Претседпшптва   Владе   примио   сам    сле- 
дећи Указ: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР Г 

no МИЛОСТИ БОЖЗОП И ВОЉИ НАРОДИОЛ 
КРАЉ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

Ma предлог Претседннка Нашег Министарског 
савета, a na осиову чл. 86 Устава 

ПОСТАВЉАМО: 
За баиа Зетске 6aiioBiiiic7lp. Станишића Алек- 

су,  сенатора и  бившсг Миннстра из Бсограда; и 
За баиа Приморске баповине Др. Јаблаионп!^ 

Јосифа, врховиог ипспектора при Претссднипггву 
Министарског савега. 

Претседпик Hainer Министарског савета пека 
пзврши овај Указ. 

3 јула 1932 годипе 
Београл 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
Претселмик Мииистарског сппета, 

Др. М. Сршкић,   с. р. 

(Сва господа сенатори саслушали су стојеКп 
читање Указа и пропратили бурним узвицима: 
Живео Крал^!) 

• Пошто je овим актом r. Станишић преотао 
бити сенатрр, т.о he сс овај Указ упутити Вери- 
фикационом одбору да поднесе Сенату извештај 
o доласку нареднога са листе na којој je г. Стани- 
uiiili биран за сенатора. — Молпм г. сенатора 
Глушца да изволи прочитати молбе за болрвање. 

Секретар др. Васо Глушац чита молбе за 
боловање: сенатора Др. Бењамина Туперине за 
6 ведеља боловања, почев од 18 јула ове год.; 
/lp. Георга Грасла за одобрење боловаша до 10 
септсмбра ове год.; Др. Miilie Mnhiiha за 6 недеља 
боловаи.а. 

11 p с т с с д и и к др. АЈнте ТТавелић: Одобрава 
ли Сенат тражена боловања? (Одобрава). — По- 
iino Г.еиат одобрава тражеиа боловања, оглашу- 
јем да су тражеиа боловања одобрспа сспатори- 
ма г. г. Шуперпни, Граслу и Мићићу. — Изволи- 
те чути изветтајс господе Мнпистара o санкцио- 
писању Закона. 

Сскретар др. Васо Глушац саопштава: г? 
Министар иностраних послова извештава да je Њ. 
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В. Краљ благоизволео потврдити 1 јула ове годи- 
пс Закоп o споразуму o клирингу ИЗМбђу Краљс- 
mme Југосланије и Републикс Аустрије и Закон 
o споразуму o клирингу између name Краљсвипе 
и Швајцарске Конфедерације, a 9 јула о. г. благо- 
пзволео je иотврдити Закоп o конвенцијама и спо- 
разумима закљуненим и потписаним у Београду 
M децсмбра 1931 године'између наше Краљевине и 
Краљевиие  Румупнје. 

П p стсс ди ii к  др. 'Aure ПаВелић:  Санкци- 
онисање поменутих закона прима сс na знање. 
Изволите чути  саопштење интерпелацији сенато- 
ра г. Ж. Јовановићанаг. Мииистра просвете. 

'Секретар др.'Васо Глушац саопштава:*Се- 
патор г. Милоје Ж. Јовановић yiiyl>yje интерпе- 
лацију na г. Мппистра просвете, због повреда 
закопа o средњим школама приликом полагања 
ирпватипх испита г. Светозара Пешића, шефа ка- 
бинета  бапа  Дринске  бановине. 

Претседиик др. Ame Павелић: Ова je 
интерпелација упућена надлежном Министрупро- 
светс на поступак no Закоиу o пословном реду 
у Сенату. • Изволитс чути захтеве г. Мипистра 
правде за нздавање сенатора Суду. 

Секретар  др.'Васо  Глушац  саопттава: 
Г. Министар правдс тражи да се изда судЈ 

сенатор г. Мплутип ДраговиИ због дела из § 334 
Крив. закопа. 

Г. Министар правде тражп да сс изда суду г. 
Милутин Драгови!!, Сенатор, због дела ii3*5 319 у 
вези са § 2-11   Крив. закоиа. 

П рсто с д u и к др. Аите Павелнћ : Оба ова 
захтева г. Министра правде упутиће сс Имуни- 
тстиом   одбору   na   даљи   падлсжни   поступак. 

Изволптс чутн молбе, жалбе и резолудије пз 
народа. 

Секретар др. Васо Глушац саопштава мол- 
бе, жалбс п рсзолуцпјс: Савеза гостионичара И 
хотелијера пз Сарајева; Данила ЛазовнКа п друг, 
из Мијатоваца; Стнпе Кслава н Матршшс Пашка 
пз Шибеника; Општпие Слуњ; ЈуриГиа Лукс жан- 
дармеријског иарсдиика у цепзији; Милана Бего- 
niiki; Јелс Галић, удове нз ЈБубушког; Потпорног 
друштва војни.х пензионера из Загреба; Угри- 
нић Зоре и tccrpc; Римана Армина, бив. 
творничког равнатеља из Загреба; Др. Бранка 
Милића, лекара из Нинчићева; начелника општипс 
у Бијељипи; „Просвете", српског просветиог и 1<з'л- 
турног друштва у С^рајеву; Гаврила Цербвипа, 
сенатора; Јеле Стаменковић; Савеза умировље- 
них подчиповнпка из Сиља; Војислава Мишића, 
земљорадаика; Удружења држ. пензионера из Туз- 
ле; доктора Луке Веронс; Косте Манојловипа, 
рибара из Дои>ег Милаиовца; Богдаиа Коиачсви- 
lia, чииовннка Мии. саобраћаја'; Улружеша хоте- 
лиера Горљег Ja;ij)aiia; Ујтужења пољопривЈед- 
пика Дупавске бановине; Деканата Медицииског 
факултета Универзитета у Загребу; Савеза рат- 
них лобровол)аца; Задруге гостионичарских обрт- 
пика у Новом Месту n Удружења грстионичара 
из К1)шког и других удружења. 

П pcrtc ди и к др. Анте Павелић: Г.вс саоп- 
nneiic молбс, жалбе и резолуцпјс упутиће се над- 
лежпом Одбору за молбе и жалбс 

Молим r. секретара да изволи прочитати извс- 
штај Bepii(|)iiKannoiiop одбора који je иодиег Се- 
иату. 

C с к p е т a p д p. Васо Глушац чита: 
Веоград,  G  августа   1932  г. 

Сенату Краљевине Зугосдавије 
Београд 

Верификациони одбор примпо je преко Прет- 
седништва Сената Краљевине Југославијс актом 
бр. 3083 од 5 јула о. г. Указ Његовог Величан- 
ства Крал.а од 3 јула 1932 год., послат му актом 
Претседништва Министарског савета под Пов. бр. 
231 од 4 јула о. г., којпм се за баиа Зетске бано- 
HIIIR' иоставли! г. др. Ллекса C/raiiiiiiiiiii, сенатор 
и бившн Мипистар. 

TlouiTo je г. др. ллекса Станишић овим no- 
ставље11)ем за бапа Зетске бапсшпис престао бити 
сеиатор, како то одре1)ује § 10 Закона o пзбору се- 
патора, то je Верификациони одбор, no проуче- 
њу поменутог Указа, као и свих изборних ака- 
та за избор сенатора Зетске баповипе, утврдио да 
са листе г. Марка Радуловића, бив. ГГретседника 
Министарског савета и Претседника Великог суда 
у подгорици у иеизпји, na KOJdj' je др. ллекса Ста- 
iniiiiiili био изабран, треба позвати за сеиатора 
следс11е1' кандидата г, Нешковића Јована, адво- 
ката  из  Косовске  Митровице. 

Према папред нзложепом, a na оспову "§ 39 
Закона o избору сепатора, Верпфикацпопом одбо- 
ру je част прсдложптп Сепату, да na место г. 
др. Алексс Станишића изволи позвати за сепато- 
ра г. Нешковића Јована, адвоката из Косовскс 
Митровице. 

Потпретседпнк 
Верификационог одбора, 

К. Л. ТимотијевиЈ!, с. р. 
Секретар, 

Лован Алти11арл\акопи11/ с. р. 

Претседник др. Аите'Павелићi ГТрима ли 
Сенат onaj извештај Верификационог одбора? 
(Прима). ! loniTo Сепат прпма, оглашујем да за се. 
патора долази г. Јован HCIIIKOBIIII, адвокат из Ко- 
срвске Митровице, кога Ку најхитније позватпјош 
дапае да дође у Београд, ради вршења сена- 
торске дужности. 

После овпх саопштења, прелазимо na днев- 
mi ред, Ha дневном реду je угврђивање дневног 
реда, AKO je Сспат споразумап, слободап сам 
предложити за дпевпи ред за следећу седппцу, 
која Le се одржати у понедељак, 8 августа, у 17 
часова: 

1) Избор три члана n два заменика Финан- 
СИЈСКОГ одбора; 

2) Избор једног члана н једног заменика Ве- 
ртјшкацпопог одбора; 

3) Избор једпог заменика Имупптетског од- 
бора. 

Прима лп Сенат овако предложепн дневни 
ред? (Прпма). Поппо Сепат прпма овако пред- 
ложепп дпевпп ред, тиме je ова седница закљу- 
чена. 

Наредпа ссдппца he се одржатн у попсдељак, 
8 августа, у 17 часова. 

Седница je закључепа у 11.35 часова. 


