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11 p е т с с д a D a л и : 
Претседнић 

ДР. АНТЕ ПА13ЕЛИЋ 
и 

Потпретселшш" 
ЛОВАИ АЛТИПАРМАКОВИЋ 

Др. ФРАН НОВАК 

Секретар: 
ДР   ИВАН ГМАЛНЕР 

Присутнп су г. г. Мшшстри: Претседник Ми- 
нистарског санста др. Aliuian СршкиН, Министар 
социјалис иолитике и народног здравља Иван Пу- 
цељ, Мииистар иностраних послова БогоЛ)уб Јев- 

TIIII, Министар унутрашњих послова Живојин Ла- 
зић, Министар трговиис и индустрије Иван Мо- 

хорич. 

Почетак у  1G,30 часова. 

C a д p ж a j: 
1. Читање и усвојешс записиика'XXXIX редов- 

иог састанка; 

2. Днсвии ред: 
o предлогу Закоиа 
гурању 

здравља Иван Пуцељ, известилац др. Владимир 
Равнихар, Министар трговинс и индустрије Иван 
Мохорич. 

1) Претрес извештаја Одбора 
o уговору o социјалном оси- 

закл.ученом у Бечу 21 јула 1931 год. 
измећу Краљевине Југославије и Рспублике Ау- 
стрије; 2) Прегрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o конвенцији o принудном или обавезном 
раду, усвојеној од оиште конференције међуна- 
родпс организације рада Друштва I [арода у Же- 
Неви; 3) Претрсс извсштаја Одбора o предлогу 
Закона o трговинском уговору између Краљевине 
Југославше И Рспубликс Аустрије; 4) Претрес из- 
вештаја Одбора o предлогу Закоиа o споразуму 
уз уговор o трговпии и пловидбп између Краље- 
Bime Југославије и  Краљсвпие Италпјс; 

3. Читање и примање на знањс извештаја 
Административног одбора o рачунима Сената за 
мссеце јулн, август и ссптсмбар 1932 годиие; 

4. Читаље Указа Љ. В. Краља o закључењу 
ванредног сазива Сената и сазивању Сената у ре- 
доваи сазпв за 20 октобар  1932 год. 

Говор п ii ци : Известилац др. ЈБубомир То- 
машић, Мииистар социјалис политике ii иародиог 

Претседник др, Аите Павслн!): Отварам 
XI. редовни састанак Сената. Молим г. секретара 
да   изволи   прочитати  записник  прошле  седнице. 

Секретар др. Иван Гмајнер чита записник 
XXXIX редовног састанка. 

Претссдиик др. Анте Папе.ш!.: Имаде ли 
каквпх примедаба овако састављеном записнику? 
(Нема). Примедаба нема, записник се оверава. 

Прелазимо на дневни ред, Прва тачка дневног 
реда je претрес извештаја Одбора o предлогу За- 
кона o уговору o социјалном осигура^у, закључе- 
ном у Бсчу 21 јула 1931 године између Крал>€вин€ 
Југославије и Републике Аустрије, 

Молим известиоца г. др. Томашића да изволп 
прочитати одборски извештај. 

И з в с C т и л a ц д j), ЉубоМИр Томашп1>: Го- 
сподо сеиатори, Одбор којп сте изабрали да про- 
учи овај законски предлог допео je следећи из- 
вештај: 
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ОДБОР   СЕНАТА 
За проучапаи.с предлога Закопа o пројекту 

конвенциЈе o принудном или обаисзиом раду, усво- 
jeiioM од опште конференције мећународне opra- 
низације рада Друштва нарбда у Женеви и пред- 
лога Закона o уговору o социјалиом осигурању, 
закљученом и потписаном у Бечу 21-VII-1931 год. 
изме1)У Крал.еииие Југославије и Рспубликс Ау- 
стрије, на својој седници од 19 октобра 1932 го- 
дине, тс саобразно акту Сената од 18.-Х.-1932 
год. под бр. 3789 подноои овај 

ИЗВЕШТАЈ 

Одбор je na данашњој својој редници проучпо 
предлог закона o уговору o соцпјалпом осигура^у 
закљученом и потписаном у Бечу 21.-VII.-1931 го- 
динс између Краљевине Југославије и Републике 
Аустрије и донео одлуку, да сс овај законски прсд- 
лог усвоји у редакцији како га je Народна скуп- 
штина усвојила и Сенату иа рад упутила. 

Стога je част Одбору предложитп Сснату 
да овај законски предлог закона o уговору o со- 
цијалном осигурању, закљученом u потписаном у 
Бечу 21.-VII.-1931 године између Краљсвиис Југо- 
славије и Републике Аустрије, изволи примпти 
онако како га je Народна скупштина усвојила. 

За известиоца одбора одређен je r. Др. То- 
машиК Љубомир. 

Секретар, 

Др. Љ. ToMauiHh, с. р. 

Прстссднпк  Одбора, 
Јов. liaii.aiimi, с. р. 

Чланови: 
P. CianKOBiili, с. р. 
Др. У. Круљ, с. р. 
Др. В, PO>KIIII, с. р. 
Др. Сулејманови!! Џафер, с.  р. 
Ст. Мпхалџи!!, с. р. 
Т. KoBaMCBiih, с. р. 
Др. Густав Грсгорнп, с  р. 
Свет. TOMHII, с.  р. 

Господо сенатори, овај уговор склопљен из- 
ме1)у наше државе и Рспубликс Аустрије, to je je- 
даи члан у пизу оних обавеза које je иаша држава 
преузсла уговорима o миру, у ппзу опих обавсза 
којс су преузсле све државе члапице Друштва Наро- 
да. Овај уговор решава мс^усобне одиосс ii3Mcl)y две 
државе на рном псшу које je иостало часио поље 
утакмпце данашњих цш^илпзовапих држава, иа 
пољу социјалног ociirypaii>a. Особито у дапашње 
доба када врсди иа овом пољу внше исго за и јс- 
даи део администрације ono старо правило, да 
треба предусрести врсмеиу a ne чекати да време 
изнуђава потребне мере, ово питање соцпјалног 
ооигурања игра велику улогу. У смнслу свих тих 
обавеза преузетих од стране наше државс остаје 
ипак свака држава, иако je члаиица Друштва На- 
рода и међународног бироа рада, иосве аутономиа 
у CEOM закоиодавству у погледу техиичког изгра- 
ђивања свога социјалног осигурања, али то не тап- 
гира обавезу да се социјално осигурање има да пз- 
врши. /1акле, принцип да се изврши социјално осн- 
гурање облигатораи je, a начии  како he  ее извр- 

пгити спада у аутоиомпи делокруг сваког ПОЈСДИ- 
ног члаиа Друпггва Народа. 

Господо, ми имамо Закои o оспгурању рад- 
ннка од године 1922, који mije извршен у два 
смера. Upe свега mije jom потпуио нзграђеио осн- 
гурање у свим оним правцима који су Законом 
предвиђени. Како у Закону mije установљеи тер- 
мнп када се има пзградити свака појсдипа грапа 
осигурања, то морам овом прпликом умолити r. Ми- 
нистра ооцијалне политике да се то изврши. У другом 
рсду у колико јеизграђено ociirypaibe mije протсг- 
путопасве слојеве, na којеби требалода буде иро- 
тегнуто, тако na пример на рибаре. Осим тога има 
друга граиа социјалног оспгурања која територи- 
јалио mije протсгпута na целу државу. Такав je 
случај са Закопом o пензионом осигураљу приват- 
иих намештеника који важи само за Дравску ба- 
иоиину и onaj дсо Приморске, Зетске n Савскеба- 
noiiime, у коме jom иаже старп аустрпјски закопи 
у том погледу. 

Пошто name социјално осигурањс, како ви- 
димо, није jom потпуно изграђено, ja мислим да 
могу у име Сената овом приликом изразити жељу, 
да и ова иптерпациоиалпа конвенција изме^у name 
државе n Републике Аустрпје послужи за пот- 
стрек Министарству социјалне полптпке, да соцп- 
јално ооигурање пзградп до краја опако како je 
то позитивним закопом iipe;i,Biil)Ciio. 

Господо, onaj уговор измеђУ name државе n 
Републике Аустрпје почива у главпом na принципу 
реципроцитета, који je дослсдпо спровсдеп у три 
смера. Прво у смеру терпторпјалпом т.ј. да за сва- 
ког осигураника важе iipoimcn места где обавл>а 
своЈ nocao. Алп Je истодоОпо устаповљепо правило' 
ако један послодавац пз једпе државе уговорнице 
пошаље на трајан или прпвремспп nocao једпог по- 
слопрпмца у другу државу обвсзппцу, да опда sa 
таквог послопримца вреде прописи o осигурању 
one државе гдс стапује послодавац. 

У случајевима који нису ретки, у случајевима 
кад једна фпрма или подузеће пма своју филијалу 
у другој држави уговорппцп, онда, разуме се, да 
je седпште послодавца ona филијала na чпјем no- 
дручју радсппк ради. Даклс, уз те ограде провсдеп 
je припцип територијалитета узајамап за обе др- 
жаве. - - Другп принцип јссте npiimuni рсцппро- 
цитета, техничког, т.ј., да сви послови п радше 
потребне за проваЈјањ.е оспгурања, за убиратс до- 
iipimoca, за падгледање радеппка n т. д., — свп се 
omi обављају од страпе one друге државе, као mro 
то ona чппп u за enoje. To je потпупп рецичроцп- 
тет. Taj потпуни рецппроцитет нде и na треКе поље 
рада, na праппу помоК, a кад треба присилним пу- 
тем убирати допрппос, или ако пастапу какви eno- 
рови између послодаваца или послопрпмаца или пз- 
међу ооигуравајућих завода којп спроводе то ocn- 
гурање раденика. — Дакле, потпун рсцшфоцптет 
у ова трп правца: терпторијалпом, техничком n 
правном. To je главни принцип који je спроведен 
кроз целу крнвенцију. — Алн, у оврј конвенцији, 
господо сепаторп, налазе сс n друге јако лепе 
устапове. Једна од тих установа веома пажппх за 
нас, то je, да се већ скс леге признају као заступ- 
ници раденика namii конзуларни заступници n one 
особе којима je nonepena заттпта папшх исеље- 
ника.  — Господо, ja бпх жслео да ona устапова. 
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која je тако важпа naljC код namer Мпиистарства 
социјалне политике и Министарства иностраних 
дела леп одзин и праву и потпуну оцену, јер до 
данас, у томе погледу, ми имамо само да се жа- 
лимо n на конзуларне власти и на особе које имају 
легитимације да буду заштитници наитх 11еел>с- 
ника било у Европи, бпло у Амерпцп. Ja бих желео 
да се до1)е до уважења у томе смислу да особље 
државно које спада под компетенциЈу социјалне 
иолитикс буде из ресора Министарства социјалне 
политике, јер се то особље разуме утим стварима 
н једиио je ono то које може да обавл.а посао ca 
срцем и зпањем, — a не да тај посао И паграда 
која се за њега добива, буде једап пригодан до- 
ходак поједиПих људи наших који се баве у ино- 
страпству. — У погледу тога особл>а n тих заступ- 
ника Министарство социјалне политике и Mium- 
старство спољних послова моралп би ствар тако 
удеситн да ти Mauni заступиици знају принципе п 
одредбе o нашем социјалном осигурању што до 
сада реДОВИТО mije био случај. 

Уз овај сам закон имамо и један допунски 
протокол, ИМаМО два завршиа иротокола и једаи 
интерни накнадни протокол. Upe тога да вам ка- 
жем, да сам закон ступа na снагу првог дана опог 
мессца који следи no измени ратификације, a 
ратификација има се обавити у Београду. 

Облигатноет тога закоиа je само на гбдину 
дана и може се сваке годпие отказати, a отказни 
рок je mecT месеци. To зпачи свакс године првога 
јула може се ова коивспција између Југославије и 
Аустрије отказатп за 31 децсмбар. 

Од рвих дрпунских протокола најважнији je 
onaj, који обавезује обс државе уговориицс, ДЗ 
1>е иастојати у првом реду ca I [емачком држа- 
вом склопити једаи аиалогаи или тто je могуће 
сличнији међусобан уговор, тако да би се ова кон- 
вепција стварио раширила у троје, a оспм тога 
обавезују се уговорне државе, да lic у случају 
оваке конвенције са било којом другом државом 
упозорпти и сууговорну државу, дакле Југосла- 
вија Аустрију или Аустрија Југославију, да може 
исто такав један уговор, једну кОнвенцију na 
темељу  реципроцитета направити. 

Господо сенатори, jom je једна важна устано- 
ва, која je у данашље врсме од особите важпосги, 
a то je другп завршни протокол, који говорн o 
беспослеппм радницима. Према onoj конвенцији 
Аустриска Рспублика дужпа je one радиике, name 
држављане, који сс тамо иалазе, третирати у пи- 
тању беспослености нсто опако као и својс вла- 
стите раднике. To нс трсба да тумачим, зашто 
и како, али je за иас то од осббите важиостп. 

Другпх специјалних напомена око овог исмам. 
Ово би биле главне црте овс коивсицијс a 

сам технички садржај тај je у закоиу, који je кон- 
вснцијама приложеп, тај je јсдпоставио опето- 
ваи.е за појсдиие случајеве и процедуре, како да 
се ouiij рецпироцитет можс да провсде. 

Ja вас, господо сеиатори, зато молим да при- 
хватите ову коивеицију оиако како je у Иародиој 
скупштиин усвојепа и како су je делегати иаше 
државе са делсгатима Аустрпске Републике па- 
правили м  потписали na 21  јула  1931. 

Потпретседник    Јован    Алтипармаковић: 

Отварам начелан  претрес. За реч ес пријавио г. 
Миипстар социјалпе политике и пародпог здравља. 

Министар с o ц и j a л n е политике и иа- 
родног здравл, a Иван Пуцељ: Господо сепа- 
торп, na прву напомену г. сепатора Томашића да 
би требало mro upe израдити и што боље приме- 
нити наше социјално законодавство нарочито у 
погледу ооигурања радника, изјављујем, да и ja 
сматрам да je то веома потрсбпо, али да je исто 
тако потребно да се цене ове ванредне прилике, у 
којпма данас живимо. 

Ja желим да будем искрен u могу одмах да 
кажем, да се мало плашим, да се у данашње доба 
то проширује, јер су прилике тешке, и јср je со- 
цијално осигурање показало дефицит од 37.000.000 
динара. Сматрам, да бих ту новелу, која je већ 
одавио израђена, са мало гешким срцсм могао 
иодиети Народном претставништву, јер сс плашим 
да бисмо после тога нарушили ono mro je добро и 
тто neli сада nocTojii. 

Алп кад on се прилике толико измепилс да 
би се то могло остварити, ja бпх био веома cpeLaii 
кад бих то могао учинити. 

C погледом na ову копвепцију ne бпх пмао 
jom мпого ima да кажем. Господпи пзвестилац ју 
je пажљиво проучио u изнео ii.eii главни смисао. 
Ona je основана на оним принципима на којима 
смо Beli склопплп такве конвенције са Кјхувсвппом 
Италпјом и са Немачком. За нас je ова конвенција 
од особите важности за речну пловидбу, јср je 
до сада морала речна плоипдба за своје радпике 
који су шилп преко границе и радили у Аустрији, 
плаћати осигурање и код nac и у Аустрији. Дакле, 
имали су дупли издатак. Сад то отпада. 

Могло би се истаћи као приговор да внше Ау- 
стријанаца раде на нашој територији, него ли на- 
ших у Аустрпји. To стварно croju. Аустријских 
поданика ради на namoj територији око '1.500, a на- 
IIIII.N у Аустријској Републики раде око 3.500. To 
би била разлпка за 1.000 радиика. Међутим, iiamii 
којп тамо раде, могу се користити и осигурашем за 
случај беспослпце ono mro код nac постојп Само 
као  сиромашни  сурогат  у  потпорама  Берзе  рада. 

Ja сматрам да je ова копвепцпја корпспа n 
добра, na вас стога, господо Сснаторп, молнм да je 
примите опако како ју je усвојила и Народна 
скупштина. 

Потпретседник Јовац Алтипармаковић: 
Пошто Се Biime miKo ne јавл>а за реч, закључујсм 
претрес у начелу. Прелазимо na гласање у начелу. 
Гласаће се поименично. Господа која гласају за 
ову конвенцију, гласаће са ,,за", a господа која 
гласају протпв, гласаће са „протпв". — Молпм 
г. секретара да прозива господу сспаторс. 

Секретар др. Иван Гмајпер прозива ro- 
čnog ceiiarope n omi су гласалп овако: 

АлпбеговпК Аспм отсутап; Алкалај др. Исак от- 
сутан;АрнаутовићШериф отсутан; Бањанин Јово 
за; Богојевић Baca за; Видаковић Аптуп отсутап; 
Впловпћ Осман отсутап; ВујцЈ! Павле за; Вукчевић 
др. Станојло за; Гаврпла др. Емило отсутап; Га- 
вриловић др. Богдан за; Гај ЈБудевит за; Глутац 
др. Васо за; Гмајпер др. Ивап за; Грасл др. Георг 
за; Грегорин др. Густав за; Десппца др. Урош от- 
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сутан; Добринић Петар отсутан; Драговић Мплу- 
Tiiii отсутан; Ђнрлић Петар отсутан; Ивковић др. 
Момчило sa; Илиџановић Димитрије отсутан; Јал- 
жабетић Томо за; Јанковић Стјепан за;-Јовановић 
>1<. Милоје отсутаи; КарамехмедовиН др. Хамдија 
отсутан; Ковачевић Томо за; Костић Петар от- 
сутан; Костренчић др. Марко за; Котур др. Ћура 
за; Круљ др. Урош за; Кукул>евић-Сакцински Фран 
за; Љубибратић др. Сава за; Мажуранић др. Же- 
лимир отсутан; MajcrppBHli др. Иван за; Марја- 
iiomili Милан отсутап; Махмутбе^овић Сефедин 
отсутан; Мићић др. Мића отсутан; Михалџић Сте- 
вап за; Муфтнћ Салем отсутан; Џешковић Јован 
за; Иовак др. Фран за; Обрадовић Паја за; Паве- 
лић др. Лите за; Плој др. Мирослав отсутан; По- 
noBiili Дака за; Поповић .Manija за; Попоми!! Ми- 
лап за; Равнихар др. Владимир за; Радовановић 
Крста отсутан; Радуловић Марко за; Pajnp др. 
јанко за; Рожић др. Валентин за; Самуровић 
Јанко за; Симоновип Милан отсутан; Смиљанић 
Крста за; Станковић Јован за; Станковић др. Ра- 
денко' за; Сулејмановић др. Џафер за; Теслић 
Петар отсутан; Тимотијевии Коста за; Томашић 
др. Љубомир за; Томии Светозар за; Тринајстић 
др. /U'HKO отсутан; Убавић Павле отсутан; Фран- 
iciii др. Отои отсутан; Хаџн Бошковић Трајко за; 
Хаџм Ристић Спира за; Хрибар Иван за; Цветко- 
Hiili Јордап за; Церовић 1";И!рило отсутап; Швер- 
љуга др. Станко отсутан; Шиловић др, Jocmi от- 
сутаи; Шола Дтанасије отсутаи; Шуперина др. Бе- 
и.ампи ла. 

После гласања. 

П o т п p е т с с д и п к Јован Алтипармакови!!: 
Изволите, господо сенатори, чути резултат гла- 
caiba. Гласало je свега 45 господе сенатора и свн 
су гласалп „за". Према томе објављујем да je Се- 
пат примио у начелу предлог Закона o уговору o 
социјалном  осигурашу. 

Прелазимо на претрес у поједИностима, Иошто 
се niiKo mije јавио за реч, приступамо решавању. 
Молим  г.' известиоца  да  изволи  прочитати  §  1. 

Известилац др. Љубомнр Томашнћ чита 
паслов И § 1. 

Потпретседник Јован АлтнпармаковнК: 
Прима ли Сенат § 1? (Прима). Објављујем да je 
Сенат примио § 1, Изиолпте чути § 2. 

11 з в е с т и л a ц  д р.  Љубомнр ToMaiunli  чита 

Потпретседник Јовац Алтипармакосић: 
Прима ли Сенат § 2? (Прима). Објављујем да je 
Сенат примио § 2. Прсма томе, Сенат je примио 
п у појединостима предлог Закона o уговору o со- 
цијалном ociirypaii>y. 

Приступамо копачном гласању o законском 
предлогу у целппи. Молим г. секрстара да изврши 
прозивку. 

Секретар др. Иван Гмајпср прозива г. г. 
сенаторе,  " omi су  гласали  овако: 

Алпбегопп!! Асим отсутан; Ллкалај др. Мсак 
отсутан; ЛрпаутовпК ПЈориф отсутан; Бањанин Јово 
за; Вогојевић Baca за; Видаковић Антун отсутан; 

Biwoiiiili Осмаи отсутаи; Вујић Павле за; Вукчевић 
др. Станојло за; Гаврпла др. Емило отсутап; Га- 
врплови!! др. Богдап за; Гај Људепит за; Глушац 
др. Васо за; Гмајпер др. Иван за; Грасл др. Георг 
за; Грегорин др. Густав за; Дссница др. Урош от- 
сутан; Добртш], Петар отсутан; /Iparonnli Милу- 
тии отсутан; Ђирлић Петар отсутаи; Ивковић др. 
Момчпло за; Илимаиовпћ Дпмитрпје отсутаи; Јал- 
жабетић Томо за; Јанковић Стјепан аа; Јовановић 
Ж. Мплоје отсутаи; Карамехмедовић др. Хамдија 
отсутап ; Ковачевић Томо за; Костић Петар от- 
сутан; КострспчпК др. Марко за; Котур др. Ђура 
за; Крул> др. Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фран 
за; ЉубпбратиК др. Сава за; Мажуранић др. Жс- 
лимпр отсутаи; Мајстровић др. Миаи за; Марја- 
noBiili Мплаи отсутап; Махмутбеговић Сефедин 
отсутан; Miilmli др. Мића отсутап; Михалџић Сте- 
ваи за; My(l)Tiili Салсм отсутаи; Нешковић Јоваи 
за; Новак др. Фран за; Обрадовп!! Паја за; Паве- 
ли!« др. Аите за; Плој др. Мирослав отсутаи; По- 
noBiili Дака за; rioiioniili Матија за; riononiili Ми- 
лаи отсутан; Равнихар др. Владимир за; Радова- 
iioiiiih Крста за; Радуловић Марко за; Рајар 
др. JaiiKo за; Рожић др. Валсптип за; Самуровић 
Јанко за; CIIMOIIOBU'II Милаи отсутан; Смиљанић 
Крста за; Станковић Јопаи за; СтаиковиК др. Ра- 
денко за; Сулејмановић др. Џафер за; Теслић" 
Петар отсутаи; Тимотијевић Коста за; Томашић 
др. Лзубомир за; Томић Свстозар за; Тринајстић 
др. Динко отсутан; Убавић Павле отсутан; Фран- 
Геш др. Отои отсутан; Хаџи IJOIIJKOISIIII Трајко за; 
Хаџп PiiCTiili Спира за; Хрпбар Иван за; Цветко- 
HIII. Јордан за; Церовић Ј^аврило отсутан; Швер- 
љуга др. Станко отсутап; Шиловић др. Јосип от- 
сутан; Шола Атанасије отсутан; Шуперина др Бе- 
љамии за. 

После гласања. 

П отп рстсе д n и к Јован Алтипармакови!!: 
Изволптс чути, господо ссиатори, резултат гла- 
caii.a. Гласало je свега 45 господе сснатора и Сви 
су гласали ,,за". Према томе објавл.ујсм да je Се- 
нат примио коначно у целшш предлог Закоиа 0 
уговору o социјалном осигурању, закл>ученом и 
noTimcaiioM у Бсчу 21 јула 1931 годипс између 
Краљевине Југославпјс п Републике Аустрије. 

Прслазимо na другу тачку дневног реда, иа 
претрсс извештаја Одбора за проучаваље пред- 
лога Закоиа o пројекту конвспцмје « принудном 
n/m обавезном раду, усиојеиом од опште конфе- 
ренције мећународнс оргапизацпје рада Друттва 
народа у Женеви. Молим господина известиоца да 
прочпта овај изсешгај. 

Извсстплац  др,   Љубомир  Томашић:   Го- 
сподо сенатори, одбор од вас изабраи, да проучи 
оиај предлОГ закона, дотично коппспцпју, ДОН i 
je овај извсштај: 

ОДБОР СЕНАТА 
За проучавање предлога Закона o пројекту 

конвенције o принудном или обавезном  раду, у- 
спојспом од опште конференције међународне ор- 
ганизације   рада   Друштва   народа   у   Женеви   и 
предлога Закопаоуговору и социјалпом осигурању 
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закљученом и потписаном у Бсчу 21JVII-1931 год. 
између Краљевине Југославије и Републике Ау- 
стри]е на CBOJoj седипци од 19 октобра 1932 год., 
тс саобразпо акту Сената од 18.Х-932 год., иод Бр. 
3789 подиоси овај 

ИЗВЕШТАЈ 
Одбор je иа својој данашњој седници проучио 

предлог Закона o пројскту коннсицијс o ирипуд- 
иом или обвсзиом раду, уонојспом од oiuirre кон- 
ферснцпјс мс^упародпс организације рада Дру- 
штва народа у Женеви и донео одлуку, да се 
овај законски предлог усвоји у редакцији како га 
je Народна скупттииа усвојпла и Сспату na рад 
упутнла. 

C тога je част Одбору предложити Сенату да 
овај законски предлог Закона o пројекту конвен- 
ције o принудном или обавезном раду, усвојеиом 
од опште конференције мећународне организације 
рада Друштва народа у Женеви, изволи примити 
оиако како га je Народна скупштина усвојила. 

За известиоца Одбојра одређен je г. др. То- 
машић Лзубомир. 

Секретар, 
Др. Љ. Томаши!^ с, р. 

Претседник Одбора, 
Јов. IJaii.amm, с. р. 

Чланови: 
P. CraiiKOBMli, с.  р. 
Др.  У.  Круљ,  с.   р. 
Др. В. Po>K(ili, C. p. 
Др. Сулејмановнћ Џафер, с. р. 
Ст. Михалџић, с. р. 
Т. KoBaMCBJili, с. р. 
Др.  Густав  Грегорип,  с.   р. 
Свст. ToMiili, с.  р. 

Господо сенатори, ова конвенција има за циљ, 
да п овим путем, укидањем присилног рада, до- 
принесе посвемашњем укидању ропства. Ta конвбн. 
ција има у виду првенствено, да пс кажсм искл.у- 
чиво, прекоморска пассл.а, дотичпо колопије, у Ko- 
jima jom u дапас делимичпо влада ропство под 
разним формама. Ta je конвенција ради тога и 
строжија у својим терминима, јер ona обвезује 
државе. чланице Друштва иарода, да no овом зако- 
пу све државе, којс приме ову конвеицију - - a то 
je и за њих постало питање части — у року од 
пет година нмају укииути сасвим овај присилан 
рад. 

Ona конвенција ступа зато na сиагу 12 Me- 
cenu иза регистровања ратификације код Друштва 
народа. Впдп се већ и no томе да се пдс за укп- 
нућем једног уврженог зла које се ne може јсдно- 
ставпо, мехаппчкп укппутп с часа na час. Зато 
ступа na снагу 12 мссецп после регпстровања. Алп 
једаппут регпстровапа ова копвепцпја има оба- 
всзпу спагу за одпоспе државе за свнх 10 година. 
Отказпп рок je na једпу ГОДИНу дапа npnje пзмп- 
nyha тих 10 година, a у помањкању отказпог рока 
аутоматски се продужује обавеза пз овс копвеп- 
цпје за дал.пх 5 година n тако редом од 5 на 5 

.годппа, увек са отказппм роком од једпе годппс. 
Морам   пагласптп   особито   да  овај   прпсилпп 

рад mije сматран онако буквалпо no филолошком 
значењу самс речи, него je сматран у ономе сми- 
слу како сам пре напоменуо, што јасно излази 
пз чл. 2 исте Koiiuemuijv' KOJU кажс: 

„У смпслу ове конвенције израз „прппудпп 
или обавезни рад" означаваће сваки рад или 
услугу, којп се захтева од једпог лица под прст- 
њом ма које казне ii за које сс то лице mije пону- 
дило драговољно. Међутим израз „принудни или 
обавезни рад" ncKc обухватита у смпслу ове коп- 
непцпје: 

а) Сваки рад или услугу, који се захтевају na 
оспову закона o обавезној војној служби за ра- 
дове чисто војничког карактера; 

б) Сваки рад плп услугу који су део нор- 
малних грађанских обавеза грађана земље која 
сама сдбом управља потпупо Независно; 

в) Сваки рад или услугу који се захтевају од 
неког лица као последица осуде изречене судскрм 
одлуком под условом да се raj рад или услуга из- 
врше иод надзором и коптролом јавних власти n 
да речено лице mije уступљено или ставл^епо na 
расположење појединцима, друштвима или при- 
ватно npaiiiniM лицима; 

г) Сваки рад или услугу који се захтевају у 
случајевима више силе, т.ј., у случајевима рата, 
несреће или ако upere несреће као што су по- 
жари, поплаве, глад, земл>отресп, јаке епидемије 
n сточне заразе, навале штетних животиња, nnce- 
ката пли биљппх парасита и у опште све околпо- 
етп које доводс у опасност плп upere да довсду 
у опасност живот или нормалне услове опстанка 
цслог плп једног дела становништва; 

д) Оитни сеоски радови, т.ј., радови којп се 
изводе у непосредну корист заједнице од њених 
чланова, радовп који се према гоме могу сматрагп 
пормалпим rpaijaiiCKiiM обавезама, које падају na 
члапове заједппце под условом да само cranoiuin- 
штво или његови претставници имају право да сс 
изјасне o умеспосш ових радова". 

Господо, гпме je дана карактеристика ове коп- 
венције, тиме сам рекао директно и дужност name 
државе да ona, као чланица Друштва народа, ову 
конвенцију прихвати и ja вам препоручујем, го- 
сподо сенатори, и 'молпм вас да je прпхватпгс 
онако како je Одбор предложио, r.j., пеизмењспу 
n како ју je Народпа скуптгппа прпхватпла. 

Потпретседник др. Фраи Новак: За реч 
се mije miKo пријавио. Прегрес je у начелу за- 
кључен. Прелазпмо na гласање у пачелу. Господина 
секретара молпм,да11розовс господу cenaropc. Ona 
господа, која су за овај законски предлог, нека 
пзволе гласагп са „за", a која су против, нека из- 
воле гласатп са „против". 

Секретар д р. Иван Гмајпср прозпва го- 
споду сепаторе да гласају, n omi су гласалп овако: 

Алибеговић Аспм отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан; Алтипармакрвић Јован за; Арпауго- 
впК Шерпф orcvran ; Бањанин Jono за ; Бого- 
jeiiiih Baca за; Видаковић Антун огсутап ; Bn- 
ловић Осмап отсутан; Вујић Павле за; Вукчевић 
др. Станојло за; Гаврила др. Емило отсутан; Га- 
вриловић др. Богдап за; Гај Људевпг за; Глушац 
др. Васо за; Гмајпер др. Ивап за; Грасл др. Георг 
за; Грегорип др. Густав за; Деспнца др. Урош от« 
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сутан; Добринић Петар отсутан; Драсовић Милу- 
Tim за; Ђирлић Петар отсутан; Ивковић др. 
Момчило за; Илиџашжи!. Лммитријс отсутан; Јал- 
жабетић Томо за; Јанковић Стјепан за; Јовановић 
>1{. Милоје отсутаи; Карамехмедовић др. Хамдија 
отсутан; Ковачевић Томо sa; 'Костић Петар от- 
сутан; Костренчић др. Марко за; Котур др. l.)ypa 
за; Круљ др. Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фран 
за; Љубибратић др. Сава за; Мажуранић др. Же- 
лимир отсутан; Мајстровић др. Иван за; Марја- 
новић Мплап отсутан; Махмутбеговић Сефедин 
отсутан; Мићић др, Мића отсутан; Михалџић Сте- 
иан за; Муфтић Салем отсутан; Нешковић Јован 
за; Новак лр. Фраи за; Обрадовић Паја за; Паве- 
.•iiil> лр. Антс за; Плој др. Мирослав отсутан; Ilo- 
iioHiili Дака за; Попрвић Manija за; Поповић Ми- 
лаи за; Равнихар др. Владимир за; Радовановић 
Крста за ; Радуловић Марко за ; Рајар др. 
Јанко за; I

>
(»KII1I др. Валентин за; СамуровиН 

Јанко за ; Симоновић Милап за ; Смил>анић 
Крста за; Станковић Јован за; Станковић др. Ра- 
денко за; Сулејмановић др. Џафер за; Теслић 
Петар отсутан; Тимотијевић Коста за; Томашп!) 
др. ЈБубомир за; ТомиН Светозар за; Тринајстић 
др. Диико отсутан; Убавић Павле отсутан; Фран- 
гс-iii др. Отои отсутан; Хаџи Бошковић Трајко за; 
Хаџи PiicTiili Спира за; Хрибар Ипаи за; Цветко- 
mili Јордан за; Церовић Гаврило отсутан; Швер- 
љуга др. Станко отсутан; Шиловић др. јрсип от- 
сутан; Шола Атанасије отсутан; Шуперина др Бе- 
љамии за. 

Послс гласања. 

11 от п perce д ii ii к д р. Фрап Новак : Изво- 
лпте чути резултат гласања. Гласало je у свему 49 
господе сенатора и сви су гласали „за". Према 
томе оглашујем да je овај закоиски предлог у на- 
челу примљен. Прелазимо на претрес у поједи- 
ностима. Молпм господина известиоца да заузме 
своје место. 

Известилац др. Љубомпр Томашић чита 
наслов п параграф 1. законског предлога. 

П от п ретсе д и и к др. Фрац Новак : Прима 
ли Сенат параграф 1? (Прима). Објавл>ујем да je 
параграф 1 примл>€Н. Изволите прочптатп пара- 
граф 2. 

11 з ii е с т и л a ц д p. Љубомпр Томашић чита 
параграф 2. 

11 от п perce д и и к др. Фрац Новак : Прима 
ли Сенат параграф 2? (Прима). Објављујем да je 
параграф 2 примљен. Тиме je законски предлог и 
у  појединостима  примл.ен. 

Сада прелазимо na коначно гласање. Молим 
господина секретара да изволи прочитати имена 
Господе ceiiai'opa. Ona господа која су за овај за- 
конски предлог у целипп, нека изволе гласатп са 
,,за", a која су против, иека пзволе гласатп са 
„против". 

Секретар др. Ивап Гмајнер прозива ro- 
споду сенаторе, који су гласалп овако: 

Алибеговић Аспм отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан ;   Алтипармаковић   Јован   за;   Арнауто- 

niili   Шерпф   отсутап ;   Бањанин   ЈоВо   за ;  Бого- 
јевић  Baca  за;    Видаковић    Лптуп    отсутаи ;  I^ii- 
ловић Осмап отсутан; B\jiili Павле   за; Вукчевић 
др. Станојло за; Гаврила др. Емило отсутан; Fa- 
вриловић др. Богдан за; Гај Људевит за; Глушац 
др. Васо за; Гмајнер др. Иван за; Грасл др. Георг 
за; Грегорин др. Густав за; Десница др. Урош от- 
сутан; ДобрпппК Петар отсутан; Драговић Милу- 
Tim за; Ђирлић   Петар   отсутан;    Ивковић    др. 
Момчпло за; Илиџановић Димитрије отсутан; Лал- 
жабетић Томо за; јанковић Стјепан за; Јовановић 
Ж. Alimoje отсутаи; Карамехмедовић др. Хамдпја 
отсутан ; Ковачевић   Томо за ;   Костић  Петар  от- 
сутан; Крстренчић др. Марко за; Котур др. Ћура 
за; Круљ др. Урош за; КукулЈевић-Сакцински Фран 
за; Љубибратић др. Сава за; Мажуранић др. >i<e- 
лнмир отсутан; Мајстровић др.  Иван за; Марја- 
noiiiili   Мплаи   отсутан;   Махмутбеговић   Сефедин 
отсутан; МиКиК др. Мића отсутан; Михалџић Сте- 
иаи за; Муфтић Салем отсутан; Нешковић Јован 
за; Новак др. Фраи за; Обрадовић Паја за; Паве- 
лић др. Aure за; Плој др. Мирослав отсутан; По- 
iiouiili Дака за; Поповић Матија за; Поповић Ми- 
лап за; Равнихар др. Владимир за; Радовановић 
Крста   за;    Радулови}ј   Марко   за;    Рајар    др. 
Јанко   за; РожпК   др.    Валентин   за;   Самуровић 
Лаико    за ;    Симоновић     Мплап     за ;     Смиљанић 
Крста за; Станковић Јован за; Станковић др. Ра- 
денко   за;   Сулејмановић   др.   Џафер   за;   Теслић 
Петар  отсутан;  Тимотијевић  Коста  за;  Томашић 
др. ЈБубомир за; Томић Светозар за; Тринајстић 
др. Динко отсутан; Убавић Павле отсутан; Фран- 
lem др. Отои отсутан; Хаџп Бошковић Трајко за; 
Хаџи Ристић Спира заЈ Хрибар Иван за; Цветко- 
mili Јордан за; Церовић Гаврило отсутан; Швер- 
љуга др. Станко отсутан; Шиловић др. Јосип от- 
сутан; Шола Атаиасмје отсутап; Шуперина др Бс- 
њамин за. 

11 o т и p ет се д н и к д р. Фран Новак : Изво- 
лите госпрдо, чути резултат гласања. Гласало je 
свега 49 сенатора и свп су гласали за. Према томе 
проглашујем да je законски предлог у целости 
примљен. 

Прелазимо na треКу тачку дневног реда: Пре- 
грес и.шеиггаја Одбора 0 предлогу Закопа O тр- 
говинском уговору између Краљевине Југрславије 
и Републике Аустрије. 

Молпм г. известиоца др. Равнихара да изволи 
прочитати  извештај. 

ИзвестилаЦ др. Владнмнр Равиихар чита: 

POROČILO 
odbora Senata o predlogu Zakona o trgovinski po- 
godbi med Kraljevino Jugoslavijo iu Republiko Av- 
strijo,   sklenjeni   in   podpisani   v   Beogradu   ()   marca 

1442 leta, 

S Kraljevini Ukazom od K) maja 1932 leta so 
bili Predsednik Ministerskega sveta, Minister inostran- 
skili poslov ter zastopnik Ministra trgovine in indu- 
strije namreč Minister poljoprivrede na temelju člena 
63 Ustave Kraljevine Jugoslavije pooblaščeni, da pred- 
lože Narodnemu predstavništvu v rešitev: Predlog Za- 
kona o trgovinski pogodbi med Kraljevino Jugoslavijo 

40 
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in Republiko Avstrijo, sklenjeni in podpisani v Beo- 
gradu 9 marca 1932 leta s prilogami, ki so sestavni 
del te pogodbe. 

Narodna skupščina je na svojem 55 rednem sa- 
stanku dne 18 oktobra 1932 v Beogradu končno usvojila 
Predlog Zakona o trgovinski pogodbi med Kraljevino 
Jugoslavijo in Republiko Avstrijo, sklenjeni in podpi- 
sani v Beogradu У marca 1932 leta, predložen jej s 
strani Ministra inostranskili poslov in Ministra trgo- 
vine in industrije na temelju danega Najvišjega po- 
oblastila od   10 maja   1932. 

Predsedništvo Narodne skupščine je o tem obve- 
stilo Predsedništvo Senata temeljen čl. 0-1 Ustave in 
čl.  66 Zakona o  poslovnem  redu  Narodne skupščine. 

Odbor Senata, izvoljen na seji dne 18 oktobra 
1932 za proučavanje Predloga /akona o trgovinski 
pogodbi med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Av- 
strijo, sklenjeni in podpisani v Beogradu 9 marca 
1932 leta, je na svoji seji dne 19 oktobra 1932 pred- 
met proučil ter soglasno sklenil, predlagati Senatu, 
da se zakonski predlog v načelu in v pojedinostih u- 
svoji tako, kakor ga je sprejela Narodna skupščina. 

V Beogradu, 19 oktobra  1032. 

Predsednik, 
Ivan Hribar, 1.  i 

lajnik. 
Dr.  Georg  GrasI,  I.   r. 

Poročevalec, 
Dr. Ravnihar, 1. r. 

Članovi odbora: 

Superfna dr.  Benjamin,  1. r. 
Ravnihar dr. Vladimir, I. r. 

1 .jnbibratič dr. Sava, 1.  r. 
Alkalaj dr. Isak, 1. r. 
Ilidžanovič   Dimitrije,   I.   r, 
Vujič Pavle, 1. r. 
Iladži   Ristić  Spira,  I.   r. 

П отп ретсе д n n K др. Фрац Новак: 11ма реч 
г. Мшшстар TproBinie п индустрије. 

Мнпистар трговнпе н ппдустрнје Исап Мохо- 
рич: Господо сеиатори, Лустријска Република за- 
узима између четири земл.е које играју пајјачу у- 
логу у iiamoj спољпој тргошпш, треће меето и о- 
на партиципира na нашем извозу са 15»". Наш 
трговински биланс са Аустријом се палазп у рав- 
иотежи. До 1925 годиие Аустрија je прсма пама 
нодила једиу либералну царимску полптпку и иуш- 
тала слободио без икаквих увозних царина по- 
љопривредне артикле којс nama земља извози, a 
на чијој iipoljii смо ми заинтересовани. Почев од 
1925 годпие Аустрија je ирешла na систематско 
спровођење аутархије, на појачање своје аграрне 
Производње. Ауетрпја je почеи од годипе 1925 
кад je завела иову царинеку тарифу, допела једаи 
ипз царписких новела, којпма je појачапа заштита 
домаћих аграрних производа. У последњој нове- 
ЛИ чак и до прохибитивне виеипе. Али се ona mi- 
je задржала на том,  него je  појачавала  заштиту 

■своје аграрне производње и преко тога завође- 
IBCM оистема увозних дозвола, коптппгептпрап.а, 
забрана n девизних прописа тако да су iiaimi im- 
тереси за nam извоз најприроднијој аутријској 
пијаци били еие mune •угрожени, a осигурап.е npo- 
1)е наших главних продуката, жита, стоке и сточ- 
них производа, све више отежано. Mu смо се na- 
лазили према Аустрији у једном ставу дефанзиве. 
Аустрпја je узимала ипицпјатпиу. Отказала пам 
уговоре од 1926 и 1929 године и ми смо мора- 
.in приступити iioiioBiiiiM преговорима под битно 
отежаним условима и битно повећаним увозмим 
царинама, Hama држава имала je да бира између 
две могућности: или да приступи преговорпма na 
покушава у даним приликама да постигне што Be- 
be царинске и другс повластпце или да рискира 
безуговорно етање. Неуговорно стање mije било 
опортуно обзиром na то mro je сличпу политнку 
спроводила n Аустрији суседна Чсхословачка ц 
Немачкаау последње времеисама Италија. Зато 
емо ступили у преговоре и ми смо у тим прего- 
говорпма iiocTiiivm доета повољие резултате. По- 
стиглн смо за iiamv пшеницу, како je господп по- 
знато пз прошлогодишњег уговора, преференцијал 
од 35 дииара, дакле 3 златне крупс и 20 хелсра 
no 100 килограма, које нам je одмах исплаћено и 
урачункто у саму цену тако, да je nama пшеница 
прошле годпие продавана за бруто цсиу о,ч 
172—175 динара, дакле више односно онолико ко- 
лико се iiajniimc куповало no onoj максимираној 
ueim која je била одређена за унутрашњи откуп 
од Сељака. 

OCIIM тога кад je заведен царпискп Континге- 
nar, којим je заправо преполовљен nam раиији нз- 
ноз стоке, MU смо na основу дуготрајпих прсго- 
вора ипак успели Да осигурамо нотпупо слобо- 
дан безцарипекп и иеограничен увоз дебелих сви- 
и.а, једап коптппгепат од 21.000 комада мршавих 
месиатих свиња, a за говеђу стоку једаи коитии- 
reiiar, којп до душе ne одговара пашој продук- 
цији, али ипак осигурава једну прођу и то no врло 
повољним условима и no веома иовол.ппм ценама. 
Mu смо ПОСТИГЛИ у ппгап.у царпие na хмељ nor 
пуно ослобођење, док je царина na вино остала 
према раппјем непромењена. 

Сви ови уступци, сва ренонсирања и peenrmi- 
рања na pamije name царинске ставовс за пољо- 
привредне производе дали еу нам права na дру- 
гој страни да тражимо ослобођсте наших увозних 
царина na извесне шгдустријеке артикле. И тако 
емо Mii то постигли за један пиз артикала, међу 
које спадају: мап1езијум, угљена кисслпна,' дрие- 
ne пзраде, хартија, гвоздеие осовине, гвоздсни 
завртњи, разни окови, бакарне израде; сијалице, 
галантеријска роба и т. д. Све je то оелобо^еио од 
ранијих царинских везивања и ми емо могли да, 
повећамо царине na аутономне минималне ставо- 
ве ii, однбсно, у колико je била дата потрсба, да 
се споразумемо na једиом вишем царинском iin- 
воу, пего што je то pamije био случај. 

Поред тога, у овој години споразумели смо се 
са Аустријском владом у погледу iipoBoljeiba по- 
литике извоза контингентне стоке. Аустријска Ре- 
публика je била pamije већ завела цептралу за 
увоз стоке и тражила и од паше државе да прнсту- 
пимо оргаиизовашу једне еличнс установе. Mu смо 
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јсдиу такву устаиову овога иролеиа u организова- 
лп, ii na основу недељних контигента број 
стоке за извоз дели сс између задругара, пррду- 
цената u трговаца, према правилима и законским 
прописима, који су на снази. Уговор са Аустри- 
јом може сс данас већ стварно оценити јер имамо 
статистичке податке и тачан биланс. Ja сам споме- 
нуо Да je у 1930 и 1931 години трговински би- 
ланс са Аустријом уравнотежен. Он je износио 
1930 године једпу милнјарду и сто седамдесет 
динара код извоза и толико ието код увоза. Прош- 
ле године волумен спољне трговине je назадовао 
п та je цифра смањена на седам сто осамдесет ми- 
лиопа дипара, a one године, за првих шест Mece- 
nu, за које време имамо статистичке податке, тај 
je волумеи опет осетно назадовао. Аустријски упоз 
стао je na сто седамдесет четпрп милиопа дина- 
ра док je nam извоз износио двеста четрдесет и 
осам милиона динара, - дакле постигнута je акти- 
ва од преко седамдссст милирна динара. To je 
једна цифра која говори много више него сви 
коментари o томе да ли je уговор добро склои- 
љен и какве" je резултате no нашу привреду дао. 
Међутим, ако аиализирамо како je дошло до тога 
да се осетпо смањи увоз са аустрпјске страис, у- 
воз којп сачињавају махом аустријски артикли ин- 
дустријски, опда то објапивавамо тиме IHTO je nam 
сељак пзгубио своју ранију куповну моћ. Аустриј- 
ско становништво, пак, u пореД смањене куповпе 
снаге морало je увознтн извесан део жнвотпих иа- 
мирпица. У томс случају видимо још и једну дру- 
гу интересантну појаву: да je Аустрија, поред свнх 
мера које je предузимала да би ограничила увоз, 
— морала ипак да знатне количине артикала увезе 
из наше земл.с, a с другс страпе nama земља, n 
ако mije чпппла ппкаквс сметње увозном проме- 
ту ii3 Аустрије, да je количина увоза аутоматски 
морала način због смањене куповне снаге нашег 
становништва. 

Ja мислим да one цпфре довољно плуструју 
какви су резултати постигнути у овој години, и ja 
бих иа оспову тога молно господу сенаторе, да из- 
воле прпмпти овај уговор. 

Потnретседnnк др 
ес miKO mije јаВИО за рсч, 
завршен. 

Прелазнмо na гласа1ће o овом законском пред. 
логу у иачелу. Молнм господина секретара да из- 
волп извршити прозивку. Ona господа која су 
за, гласаће са „за", a ona која су против, гласаће 
са ,,против". 

Секретар др. Иван Гмајпер прозива г. r. 
сенаторе, који су гласали овако: 

Алибеговић Аснм отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутап; АлтипармакрвИћ Јован за; Арнаутовић 
Шериф отсутаи; Бањашш Јово за; Богојевић Ba- 
ca за; Видаковић Аптуп отсутап; Виловић Осман 
отсутан; ВујнК Павлс за; Вукчевић др. Стаиој- 
ло за; Гаврила др. Емило отсутаи; Гавриловић др. 
Богдап за; Гај ЈБудевит за; Глушац др. Васо за; 
Гмајнер др. Ивап за; Грегорин др. Густав за; Грасл 
др. Георг за; Десница др. Урот отсутаи; Добрп- 
miK Петар отсутап; Драговић Мплутпп за; Ђирлић 
Петар отсутаи; Ивковић др. Момчнло за; Илпџа- 
noBiili  Димитрије  отсутан; Јалжабетић  Трмо  за; 

<lJpaii  Новак:  Пошто 
претрес у начелу je 

JaiiKoiiiil. Стјепан за; Јовановић Ж. Милоје отсу- 
тан; Карамехмедовић др. Хамдија отсутан; Ко- 
вачевић Томо за; Костић Петар отеутап; Кострсп- 
чић др. Марко за; Котур др. Ђура за; Крул. др. 
Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фраи за; Љуби- 
братић др. Сава за; Мажуранић др. Желимир 
отсутан; Мајстровић др. Ивап за; Марјановић Mn- 
лан отсутан; Махмутбеговић Сефедин за; Мићић 
др. Мића отсутан- Михалџић Стеван за; Муфтп!-. 
Салем отсутан; Нешковић Јован за; Обра- 
довић Паја за; Павелић др. Анте за; Плој 
др. Мирослав отсутан; Поповић Дака за; 
llonoiiiili Матија за; nonoBiili Милан за; Равнихар 
др. Владимир за; Радовановић Крста за; Радуло- 
iinli Марко за; Рајар др. Јанко за; РожпК др. Ва- 
лентин за; Самуровић Јанко за; Симоновић Мн- 
лан за; Смиљанић Крста за; Станковић Јован за; 
Станковић др. Раденко за; Сулејмановић др. I.Ia- 
фер за; Тесли1» Пегар отсутап; Тимотијевић Коста 
за; Томашић др. ЈБубомир за; Томић Светозар 
за; TpnnajcTiili др. Динко отсутап; Убавић Павле 
отсутан; Франгеш др. Отон отсутан; Хаџи Бош- 
ковић Трајко за; Хаџп Ристић Спира за; Хрибар 
Muan за; Цветковић Јордан за; Церовић Гаврило 
отсутан; Шверљуга др. Стаћко отсутан; Шиловић 
др. Јосип отсутан; Шола Атанасије отсутан; IIIy- 
Перина др. Бењамин за. 

После гласања! 

II от п ретеедп n к др. Фран Новак: Изво- 
волите; господо, чути резултат гласања. Гласало 
je свега 49 господе сенатора и сви су гласали „за". 
ilpcMa томе, објављујем да je овај законски пред- 
лог у начелу примл>€Н. I [релазимо na претрес у 
појединостима. Молпм г. известиоца да изволи за- 
узети  место. 

Известилац др. Владимир Равпихар mira 
наслов ii §  1  законског предлога. 

11 от n perce дии к др. Фраи Новак: Нико 
се ne јавл>а за рсч. 1 IpiiMa ЛИ (lenar § 1? (Прима). 
Објављујем да je § 1 примљен. — Изволите чути 
§ 2. 

Известплац др. Владимир Равиихар чпта 
параграф 2. 

11 отп ретседп п к др. Фран Новак: При- 
ма лп Сенат § 2? (Прима). Објављујем да je 
§ 2 прнмљси. -- Изволите чутп § 3. 

И з в с с т n л a ц д р. Владнмир Равпихар чита 
параграф  3. 

Потиретседп n к др. Фрац Новак: Прима 
ли Сенат параграф 3? (Прима.) Објављујем да je 
параграф 3 аримљен. Тиме je законски прсдлог n 
у појединостима примљен. - - Прелазимо na ко- 
начно гласање o оврм законском прсдлогу у цели- 
nn. Молим г. секретара да прозпва господу сс- 
наторе. 

Секрстар др. Иван Гмајнср прозпва r. г. 
сенаторе, и omi су гласали орако: 

Алибегови11 Аоим отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутап; Алтипармакрвић Ловап за; Арнаутовић 
Шериф отсутаи; Бањанин Јово за; Бргојевић Ba- 
ca за; Видаковић Аитуп отсутап; ВпловпК Осмап 
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отсутан; Вујић Плилс за; Вукчевић др, Станој- 
ло за; Гаврила лр. Емило отсутан; Гавриловић др. 
Богдан за; Гај Људевит за; Глушац др. Васо за; 
Гмајнер др. Иван за; Грасл др. Георг за; Грегорин 
др. Густаи за; Десница др. Урош отсутан; Добри- 
imli Петар отсутан; Драговић Милутин за; Ћирлић 
Пстар отсутаи; ИикоипК др. Момчило за; Илиџа- 
liomiii ДимитриЈе отсутан; Јалжабетић Томо за; 
Јанковић Стјепан за; Јовановић Ж. Милоје отсу- 
таи; Карамехмедовић др. Хамдија отсутан; Ко- 
вачевић Томо за; Костић Петар отсутан; Кострен- 
чић др. Марко за; Котур др. Ђура за; Круљ др. 
Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фран за; Љуби- 
братић др. Сава за; Мажзфанић др. Желимир 
отсутап; МајстровпК др. Иваи за; МарјаиоипК Ми- 
лаи отсутап; Махмутбеговић Сефедин за; Mnliiil. 
др. Muha отсутан; Михалџић Стеван за; My(|)Tiili 
Салем отсутаи; f IcniKoiuii. ,1ован за; Обра- 
довић Паја за; Павелић др. Лптс за; Плој 
др. Мирослав отсутан; Поповић Дака за; 
Поповић Матија за; Поповић Мплан за; Равнихар 
др. Владимир за; Радовановић Крста за; Радуло- 
mili Марко за; Рајар др. Јапко за; Рожић др. Ва- 
лентин за; Самуровић Јанко за; CiiMoiiomih Ми- 
лаи за; Смиљанић Крста за; Станковић Jouan за; 
СтанковиН др. Радепко за; СулсјмаповпК др. 1,1a- 
фср за; ТеслиЈј Пстар отсутаи; Тимотијевић Коста 
за; ТомашпК др. ЈБубомпр за; Томић Свстозар 
за; TpiniajcTiih др. Дппко отсутаи; Убавић Павле 
отсутап; Франгсш др. Отон отсутан; Хаџи-Бош- 
ковић Трајко за; Хаџи Ристић Спира за; Хрибар 
Иван за; Цветковић Јордаи за; HepoBiih Гаврило 
отсутап; Шисрл.уга др. Стаико отсутаи; Шиловић 
др. JOCIIII отсутаи; Шола Атанаспјс отсутап; IIIy- 
перина др. Бењамин отсутан. 

Послс гласања, 

П от п рет сс дн li к др. Фрац Новак: Изво- 
литс, господо, сенатори, чути резултат гласања. 
Гласало je свега 48 господс ссиатора и сви су гла- 
сали ,,за". Према томе проглашујем да je закон- 
ски предлог o трговинском уговору између Краљс- 
Biiiic Југославије и Републике Аустрије у цслости 
примљен. 

Прелазимо na дал>у тачку дневног реда, na 
претрес извештаја Одбора o предлогу Закона o 
споразуму уз уговор o трговини и пловидби изме- 
1)У Краљевине Југославије и Краљевине Италије. 

Претседник др. Апте Павели!«: Молим г. 
известиоца  да  прочита  одборски  извештај. 

11 з и с с i n i i n др.  ВладиМИр Равмлхар чпта: 

POROČILO 

o predlogu zakona n dopolnilnem sporazumu kpogodbi 
o trg()\iin in plovidbi med Kraljevino Srbov, Hrva- 
tov in Slovencev in Kraljevino Italijo od 14 julija 1924 1. 

S Kraljevini Ukazom od 22 maja 1932 so bili 
Predsednik Ministerskega sveta, Minister inostranskih 
poslov in Minister za trgovino in industrijo na teme- 
ljil čl. (Vi Ustave Kraljevine Jugoslavije pooblašče- 
ni tla predlože Narodnemu predstavništvu v rešitev: 
Predlog Zakona o dopolnilnem sporazumu k pogodbi 
o trgovini in plovidbi od   1-1 julija   1924 leta, zaklju- 

čenim v Rimu 25 aprila 1932 leta med Kraljevino Ju- 
goslavijo in Kraljevino Italijo. 

_Narodna skupščina je na svojem тт rednem se- 
stanku dne 18 oktobra 1932 leta v Beogradu usvo- 
jila predlog Zakona o dopolnilnem sporazumu k po- 
godbi o trgovini in plovidbi med Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Kraljevino Italijo od 14 ju- 
lija 1()2-1 leta, predložen jej s strani Ministra inostran- 
skih poslov in Ministra trgovine in industrije na pod- 
lagi pooblaščenja danega z Ukazom Njegovega Veli- 
čanstva Kralja od 22 maja 1932 leta ter je o tem 
obvestila Predsedništvo Senata priloživši definitiven 
tekst tega zakonskega predloga, kakor ga je Narod- 
na  skupščina   usvojila. 

Odbor Senata, izvoljen na seji dne 18 oktobra 
РП2 za proučavanje predloga Zakona o dopolnilnem 
spora/umu k pogodbi o trgovini in plovidbi med Kra- 
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Kraljevino Ita- 
lijo od 14 julija РШ, je na svoji seji 19 oktobra 1932 
ta predlog proučil in soglasno' sklenil, predlagati Se- 
natu, da se predlog Zakona v načelu in v pojedinostih 
usvoji tako, kakor ga je sprejela Narodna#skupščina. 

V Beogradu,  19 oktobra   1032. 

Pretsednik, 
Ivan   Hribar, 

rajnik, 
Dr.  Gcorg  Grasl, 

Poročevalec, 
Dr. Ravnihar, 1. 

Članovi odbora: 
Snperina dr.  Benjamin, 
Ravnihar dr. Vladimir, 
Alka laj dr.  I sa k, 1.  r. 
I.jubibratič dr.  Sava,  1 
Ilidžanović   Dimitrije, 
Vnjić Pavle, 1. r. 
Iladži  Ristie Spira,  1. 

1. r. 

I M a реч Претседник  др.  Антс  Паце.ш!.: 
г. Мшшстар трговине и индустрије. 

Миннстар трговине и иидустријс Иваи Мохо- 
рпч: Господо сенатори, са Краљевином Италијом 
Mii смо после para имали међусобно признату при- 
мену минималне тарифе, све до 1921 године. У 
јулу месецу 1924 године закључен je трговински 
споразум са Краљевином Италијом, чпјп су ца- 
рински ставови 20 јуна 1925 године, кад je oiona- 
родована нова царинска тарифа, ступили иа снагу. 
Сам тргоиачкп уговор био je склопљен на три ro- 
дине n on je тек новембра мсссца 1928 годипе у- 
веден у живот. Још upe истека важности тога тр- 
говинског уговора Италпја je изразила жељу да би 
хтела повести с нама преговоре o делимичној 
ревизији царинских ставова! Краљевина Италија 
заузима прво место у нашем извозу и партмцп- 
пирала je у прошлој годппп са 250

l
:o, a у овој го- 

ДИНИ, у првој половиии, са 26<>/о na пашем цело- 
купном извозу. Oneii>yjyKii исправно ситуацију у 
том погледу, nama влада je сматрала да je onop- 
туно да се ми тој жељи италијанске владе ода- 
зовемо и да приступимо преговорима у оквпру тр- 
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говинског угонора a да не дозволимо да сс откаже 
raj уговор, када бисмо мп na широј бази моралп 
да водимо преговорс. Тако су преговори огра- 
ничени na један допунски споразум, који ое у пр- 
вом реду односи на стоку u na сточарске произво: 
де. У том 11()1'лсду желео бих да прогоиорпм не- 
колпко речи. 

Према Краљевини Италији од године 1924 до 
1931 ми смо имали потпун стабилитет у погледу 
царинско-.тарифских односа. Италија нијс ни јед- 
ном мером mi за један артикал повисила упозпу ца- 
рину, док су то учиниле cne средњеевропске др- 
жаве. Ме^утпм je и Италија осетнла ударцс свет- 
ске кризе, и била je принуђена да у заштиту сво- 
га сточарства noiuicn увозну царину. Увозне na- 
pune за стоку -1924 годппс бнлс су веома nC' 
знатне. Mani извоз те царине није nn осетио. Тек 
после седам година Италија je повећала царине 
na стоку. Учинила je то једним потезом и зато 
сс то данашњем режиму много приговара. Moja 
je дужност да овде објасним како треба да сс 
гледа na raj споразум, како треба да се цспс onu 
резултати које смо постигли и како утиче данаш- 
ње стање na извоз u:\ii\v стоке прсма К^раљевини 
Италији. Италпја je npnnvljcna због пасивитета 
свога трговинског биланса да приступи огранича- 
вању увоза, n то у првом реду повећањем извес- 
nii.\ увозних царина. Италија игра двоструку уло- 
гу у namoj спољној трговини: n то јсдпу као кон- 
зумент за своје сопстиспс потрсбс, a другу улогу 
као прспродавалац у цпл.у дал>е прспродајс, за 
Француску и за земљс западне Европе, за Шпа- 
нију, и т. д. 

Ta улога je била врло знатна, a нарочито у 
поглсду пзвоза стоке нз nainc земље, јср je зпатаи 
део, рачуна се чак n 10 процената од те стоке, Ko- 
ja je узета из Југослаппје, препродапап дал.е за 
Француску. Ilonrro je Фрапцуска пришла спстему 
контингентирања увоза, ona je отказала Италији у- 
говор, те Италија mije могла више да врши ту у- 
логу, коју je paiinje имала кад je искоришћавала 
ветеринарску конвенцију, коју je имала са Фран- 
цуском, док Југославија псма тај положај за извоз 
у Фрапцуску, na пашу пггету a у своју корпст. И- 
талија се према томе ne интересује данас за one 
количппе, које je раније узпмала кад je 40 про- 
цепата од свога увоза пз Југославије продавала 
na другим пијацама. 

Mauni преговорачи; који су после нове годи- 
ne отишли у 1'пм n око Ускрса склопили допунски 
споразум, којп се сада налази пред Сеиатом, по- 
стигли су ирло знатне попусте према аутономним 
царинама, које je завела Италија na стоку n сто- 
чарске производе. Опћенито може ее рећи да еу 
царине }' T|IM преговорима снижене испод полоип- 
ne раније важећих царинских ставова. Тако na 
пример за стоку аутономна царина износи 800 ли- 
ра, a еада je за nae снижена na 300 до 350 лира. 
Италија, кад nae je позвала na преговорс, уједпо 
je позвала и name конкуренте у уиозу стокс и сто- 
чарскпх производа: Маџаре И Румуне. Omi су прс- 
гопаралп после иас, na n ако се ca name črpane 
можда мпсли да Румупп или Маџарп стоје у бо- 
љим везама са Италпјом, omi нису у својим npero- 
иорпма, n ако еу знали name резултате, моглп да 

постагну nn .једпо смањење преко one rpanmu' 
која je иама дата. Према томе ми смо успсли 
да те прохибитивне napune, које су биле 
аутономно заведене, смањимо na један imao као 
mro je onaj за nam ИЗВОЗ у Че.хослоиачку, којп за 
стоку износи отприлике 28—29 процената одирсд- 
пости робе. 

Да on се правилно оценила важност и значај 
тога допунскрг уговора треба да имамо na уму 
какаи je режим ono upe no mro je сппжепа др- 
иупска уврзна царина ступила na снагу. Италијани, 
кад су повећали у прилог свога сточарског увоза 
napune, onn су завели n извесне протекционистич- 
ке административне мере и то na raj начин да су 
дозволили да се само 15 процената од цслокуппе 
стоке за клање може увозптп из инрстранства. 
Овај проценат неодређен, неспецифициран за на- 
шу земљу, претставл.ао je јсдпу вслпку псизвес- 
nocT. Оспм тога вршени су много строжији пре- 
гледи пего раније na граници, Стока je морала 
да ее искрцава из вагона, да се преглсда na ту- 
беркулозу птд., дакле бпле су у важности разне 
мере које су пам проузроковалс мпого губитака 
на времену na n трошкове a каткад и ппете и пре- 
ма томе n one царине које смо у допунском уго- 
вору постигли значе да je onaj ранији, одиознији 
режим замењен јсдпим новим режимом извесиости 
n сигурности, a после што je код тога уговора та- 
кође важно, то je да nam увоз mije коптппгептп- 
pan, да према томе прођа наших артикала може 
да пде у ОНИМ количппама за које постојп шгге- 
ресовање. 

Допунски уговор са Италијом je na спазп од 
1 септембра, и статистички резултати, које видимо 
за upnu месец од стућања na снагу овог допун- 
ског уговора, показују нам да je na пример извоз 
живе перади остао na прошлогодишњим количи- 
нама, učio тако као септембра прошле године, a 
да je извоз стоке опао na половину, т. ј. баш на 
onaj nniio Koju Италија сама копзумпра, јер, као 
nrro сам казао, ona дапас ne може да врШИ no- 
средничку улогу за извоз у Француску. 

Ha основу изложенога, ja сам слободап замо- 
лити вас, господо сенатори, да пзволите и овај до- 
пунски споразум примити. 

Претседник др. Аптс Павели11: Пошто 
се нико mije јавио за реч, завршавам начелни 
претрес n молим г. секретара, да изволи прозивати 
господу сенаторе. 

Секретар др, Ивап Гиајпер прозива ro- 
споду сенаторе да гласају n umi су гласали овако: 

Алибеговић Лспм отсутан; Алкалај др, Исак 
отсутан; Алтипармаковић Јован за; Арнаутовић 
Шериф отсутан; Бањанин Лово за; Богојевић Ba- 
ca за; Видаковић Аитун отсутан; Виловић Осман 
отсутап; Byjiili Манле за; Вукчевић др. Станој- 
ло за; Гаврила др, Емило отсутан; Гавриловић др. 
Богдап за; Гај Људевит за; Глушац др. Васо за; 
Гмајнер др. Иван за; Грасл др. Георг за; Грегорин 
др. Густав за-; Десница др. Урошотсутап; Добри- 
iml) Петар отсутан; Драговић Мплутпп за^Ђирлић 
Метар  отсутаи; Ивковић  др.  Момчпло за; Илпџа- 
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ковић Димитрије отсутан; Јалжабетић Томо за; 
Јанковић Стјепан за; Јовановић Ж, Милоје 
за; Карамехмедовић др. Хамдија отсутан; Ko- 
вачевић Томо за; Костић Петар отсутаи; Кострен- 
чић др, Марко за; Котур др. Ђура за; Круљ др. 
Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фран за; ЈБуби- 
братиН др. С.аиа за; Мажуранић др. Жслимир отсу- 
тан; Мајстровић др. Иван за; Марјановић Милан 
отсутан; Махмутбеговић Сефедин отсутан; Mnliiih 
др. Мића отсутан; Михалџић Стеван за; Муфтић 
Салем отсутап; I IcniKoisiili Јован за; Новак др. 
Фран за; Обрадовић Паја за; Плој др. 
Мирослав отсутан; Поповик Дака за; По- 
iioiuili Manija за; rioiioBnli Милаи за; Равнихар 
др. Владимир за; Радовановић Крста за; Радуло- 
mili Марко зк; Рајар др. Јанко ;u; Рожић др. Ва- 
лентин :5a; Самуровић Јанко за; Симоновић Ми- 
лан за; Смиљанић Крста за; Станковић Јован за; 
Станковић др. Раденко за; Сулејмановић др. Џа- 
фер за; ТеслиН Петар отсутан; Тимотијевић Koci a 
за; Томашић др. Љубомир за; ТомиН Светозар 
за; Тринајстић др. Динко отсутан; Vdannli Павлс 
отсутан; Франгеш др. Отон отсутан; Хаџи Брш- 
ковић Трајко за; Хаџи Ристић Спира за; Хрибар 
Иван за; Цветковић Јордан за; Церовић Гаврило 
отсутан; Шверљуга др. Станко отсутан; ШиловиН 
др. Јос-ип отсутан; Шола Атанасије за; Шуперина 
др,  Бењамин отсутан. 

11осле гласања. 

Претсед <  др.   Анте  Павели11:   Част   мп 
je нзвестити, да je за предлог у начелу гласало 
I!) господе Оенатора и сви су гласали „за", Према 
томе објављујем да je предлог законски у наче- 
лу прихваћен, и сада прелазимо na претрес у 
прјединостима. Молим г, известирца да изволи 
прочитати чл.  1. законског предлога, 

Известилац др. Владимнр Равнихар чита 
наслов n  параграф  !  законског предлога. 

Претседник др. Анте Павели11: Ko je за 
ro аа се овај параграф I прими, нека изволи седс- 
ni, a ко je uporni!, нека изволи устати. (Сви седе), 
I lomio пико не устаје, објављујем да je параграф 1 
примљен једногласно; 

i I з ве с т и л a ц д р. 
параГраф 2. 

Претседник др. Аитс Павели||: Молпм ro- 
споду сенаторе, ко je за то да се прими параграф2, 
нека изволп седети, a ко je против, нека изво- 
ли устати. (Сви седе) Пошто нико ис устаје, об- 
јављујем да je параграф '2 примл>ен. 

Тиме je законски предлог примл>€н и у поје- 
диностима. Прелазимо na коначно гласање o за- 
конском предлогу у целини. Мрлим г. секрета- 
ра да пзиршп прозивку. 

Секретар др. Ивап Гмајпер прозива m- 
споду сенаторе који су гласали овако: 

Алибеговић Аспм отсутан; Алкалај др. Исак 
отсутан; Алтипармаковић Јован за; Арнаутовић 
HlcpiKJ) отсутам; Бањанин Јово за; Богојсвић Ba- 
ca за; Видаковић Литуи отсутап; Виловић Осмаи 
отсутан; Вујић Павле за; Вукчевић др. Станој- 
ло за; Гаврила др. Емило отсутан; ГавриловиК др. 

Изволите читати даље. 
Владимир  Равпнхар  чита 

повић  Матија 
др.  Владимир 

Богдан за; Гај ЈБудевит за; Глушац др. Васо за; 
Гмајнер др. Иван за; Грасл др. Георг за; Грегорин 
др. Густав за; Десница др. Урош отсутан; Добри- 
nnli Петар отсутан; Драговић Милутин за;"Вирлић 
Петар отсутан; Ивковић др. Момчило за; Илиџа- 
noiiiil, Димитрије отсутан; Јалжабетић Томо за; 
Јанковић Стјепан за; Јовановић Ж. Мплојс отсу- 
тап; Карамехмедовић др. Хамдија отсутан; Ко- 
вачевиН Томо sa; Костић Пстар отсутан; Кострси- 
'iiiii др, Марко за; Котур др, Ђура за; Круљ др. 
Урош за; Кукуљевић-Сакцински Фран за; Љуби- 
братић лр. Сава за ; МажураниН др. Желимир 
отсутан; Мајстровић др. Иван за; Марјановић Ми- 
лаи отсутан; Махмутбеговић Сефедин за; МиКпК 
др. Мића отсутан; Михалџић Стеван за; Муфтић 
Салем отсутан; Нешковић Јован за; Новак др. 
Фран за; Обрадовић I laja за; Плој др. 
Мирослав отсутан; Поповић Дака за; 1 lo- 

аа ; ПоповиН Милап за ; Равнихар 
за; Радовапови!! Крста за; Радуло- 

Hiili Марко за; Рајар др. Јанко за; РожиН др. Ва- 
лентин за; СамуровиН Јанко за; Симоновић Ми- 
лап за; СмиљаниН Крста за; Станковић Јован за; 
(/raiiKoiaili др, Раденко за; Сулејмановић• др. Џа- 
фер за; Теслић Петар за; Тимотијевић Коста 
за; ToMamiili др. Љубомнр за; 'ГомпК Светозар 
за; TpimajcTiili др. Динко отсутан; Убавић Павле 
отсутан; Франгеш др. Отон отсутан; Хаџи Бош- 
KOBIII. Трајко за; Хаџи Ристић Спира за; Хрибар 
Иван за; Цветковић Ј.ордан за; Церовић Гаврило 
отсутан; Шверљуга др. Станкр отсутан; Шиловић 
др, Јосип отсутан; Шола Атанасије за; Шуперина 
др. Бењамин отсутан. 

П p е т с е д н и к д р. Апте Павелић: Изволите 
чутн резултат гласања. Гласало je 50 сенатора, и 
сви су гласали „за". Тнме je овај законски пред- 
лог примл>ен коначно и у целини. 

Моли.м г. секретара да изволи прочитати из- 
вештај   Лдмиипстра гивног  одбора. 

Секретар  др.   Иваи   Гмајиср   чита: 

C Е H A T 
Краљевине Лугославије 
Административни OA6OI_) 

Бр. 76    , 
18 октобра 1932 године 

Беогрпд- 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Усмислу§ 12&зак.о пословном редуу Сенату, 

Административном одбору част je цоднети Сенату 
извештај o рачунима Сената за друго тромесечје 
буџетске 1932/33 год. т. ј. за месецс јули, август 
и септембар ове 1932 годиие, у следеКем: 

Буџетом државних расхода и прихода Кра- 
љевине Југославије за 1932-33 годину (страна (i 
глагза Народно Претставништво) на личне и мате- 
ријалне издатке Сената, одобрена je сума од 
Динара '11,530.010. 
према чему дванаестина  износи дин. 
960.835.— 
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За ирво тромесечје one годинет. j. 
за месеце април, мај и јуни, повучено 
je од Министарства 3x9G().So5 дппара 
2,882.505.— 

За друго тромесечје ове године 
г. ,ј. за месеце јули, август и септем- 
бар повучено je од Министарства 
3x960.835. —дин.   2.882.505. 

Свега динара . . . 5,765.()1<I, 

према чему остаје нам na расположе- 
п.у код Министарства за треће и чс- 
тврто тромесечје још  динара . . . ,r),7(i.").()'л 

У току другог тромесечја ово по- 
влачење новца из Министарства фи- 
iiaiicnja теКЛО je  оиако: 

Јули: 
Днев. касе Бр. 658стр, 1бдин,   600.000 
Днев. касе Бр. 706 стр. 18дин. 180.000. 
Днев. касе Бр. 71 (i стр. l'.) лm. IHD.So.'i.   '.Kio.S.'if). 

Август: 
Днев. касе Бр. 717 стр. 50 дин. 600.000. 
Днев.  касе Бр. 817 стр.  дин. 360.835.   960.835. 

Септембар: 
Днев. касе Бр. 850 стр. 60 дин. 100.000. 
Днев. касе Бр. 904 стр. 62 дин.200.000. 
Днев. касе Бр. 916 стр. 62 дин. 200.000. 
Днев. касс Бр.925стр. (i Luni.  КЈО.ОЈГ).   9(;u..s:io. 

Свега повучено динара . . . 2,882.505. 
Ha рачун one суме од динара .... 2,882.505. 

Сенат je утропшо n то: 
у  јулу  месецу  динара . . . 466.372.65. 

229.153.— 
99.271.20. 794.796.85. 

у  апгусту    месецу    динара   1,238.044. 
23^96040 1.17.i.(l0 1.ll). 

У септембру мес. 
Дин.   566.043. 838.864.40 

272.821. 838 864.40 
3,106.665.65 

nnine утрошено дппара... 224.160.65 

Kaia) Јеутокупрвог идругог тро- 
месечја повучено од Министарства (2 
х   2.882.505.-    дпп. 5,765.010. 
а утрошено v првом тромесечју дин. 
2,081.869.98 

У другом тромесечју динара 
3,106.665.65 5,188.535.63 
остаје  као  мање утрошено... 576.171.37 

Административном одбору част je нзвестити 
Сенат да су месечнп прегледи касе за месеце јули, 
август n септембар 1932 године у смислу § 128 
зак. o посл. реду у Сенату изиршепи од стране 
одређених чланова одбора г. г. Гаја Људевита, 
Ивковића др- Момчила и Кукуљевића Фраиа Сак- 

цинског,  који су cnojiiM  потписима утврдили да 
je стање касе тачпо и нсправно. 

Прсма спсму прсдњем Алмииистратпвпом од- 
бору наст je умолптн Сенат да овај извештај при- 
ми знању. 

Административни одбор, 
Секретар, 

Мил. П. ДраговнЈ!. с. р. 
1 (ретседник, 

К. Радовановић, с. р. 

1 [отпретседник, 
Др. М. К. MBKOBHII, с. р. 

Ч л а п o в и: 
Људевит С.  Гај, с.  р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с. р. 
Матија Поповић, с. р. 
K'. Смиљанић, с. |). 
Др.   Рајар,  С.   р. 

Претседиик др. Дптс Павелић: Сенатпри- 
ма овај нзвештај na знање. 

Господо сенаторн, овим je псцрпљен дневни 
ред данашње седнице, но пошто je onaj сазив 
na крају n on he се закључити Краљевим Ука:зом, 
слободан сам учинити следећи предлог. 

Према досадашњој парламентарној пракси, 
требало on да пренесемо у идући сазив за рад све 
иерешене предмете који се налазе пред Имупптст- 
ским одбором, као ii one којп се налазе пред 
Финансијским одбором, за чије je решавање над- 
лежан onaj одбор прсма одрсдбама <l>iinanciijcKor 
закона, - док би се сви остали предмети који су 
били подпспг у овоме сазиву имали угасити. 

Прима ли Сенат овај мој предлог? (Прима). 
Пошто Сенат прима, објављујем да Кс се поме- 

путп предмети пренети за раД у идући сазив. 
I [ајзад, част мн je умолити Сенат, пошто je 

ono последња седница овога сазива, да ме бвласти 
да могу потписати записник данашње седнице Се- 
nara, заједно са дежурним секретаром, јер onaj 
записник ne бисмо могли читати у идућем сазиву, 

- у противном морали бисмо сазвати спвцијалну 
седницу ('.(.■nara ради пријема овога записника, a 
ja мислим да сте cnn сложни у томе да то nuje no- 
требно. Тако je поступано и у досадашњој парла- 
ментарној аракси, те je такво овлашКсље давано 
1 (ретседнику Сената. 

Слаже лп се Сенат са овим мојим прсдлогом? 
(С.лаже). — 1 IOIIITO се С.епат слаже, то објављу- 
јем  да  je  onaj   Moj  предлог  примљен. 

Сад, господо, изволите саслушати један Указ 
I beronor  Величанства  Крал>а, 

.\\iiiiiuTap  у n у г p a m n. n х   ПОСЛОВа 
војнн .'la uiii чита: 

Жи. 

ми 
АЛЕКСАНДЛР I 

lio MII.'IOCTII Божјој u вољи иародиој 
Крал.   Југославије 

Ha предлог Нашег Министра упутрашњп.ч по- 
слова,  a  no  саслушању  I lauic-r  Мпнистарског  ca- 
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вета и IM основу чл. 32 и 60 Устава, решили смо 
и  решавамо: 

Да се седнице Сената сазване Указом од 28 
новембра 1931 године у ванредан сазив sa 11 
јануар l'.''''-1 године и отворене Престоном Беседом 
18 јануара 1932 годпнс - закључе читањем овога 
Указа, и да сс Сенат сазове у редован сазив за 
20 октобар  1032 године. 

j-jain Министар унутрашњих послова нека ил- 
врши  овај Указ. 

19 октобра 1932 године 
у Београду 

Алексаидар, с. р. 

Мииисгар унутрашњих иослова, 
Жнв. A. JlaSHli, с, p. 

Претседник Министарског савета, 

Др. М, Сршкић^ с. р. 

Мннистар без портфеља, 
Др. Ллбсрт Крамер, с. р, 

Министар  социјалне  политике   и   на- 
родпог здравља, 
И. Пуцсљ, с. р. 

Министар без портфвља 
Др.   Хамднја   Карамехм.-дови!!,   с.   р. 

Министар просвете 
Др. Др?г. Kojni., с, р. 

Мппистар   правде 
Др.  Илија  Шумспкови!^  с.   р. 

Министар без портфеља 
Божндар  Макснмови!!,  с.   р. 

Министар   саобраКаја, 
Лаз. Радг.шојсвп!!, с. р. 

Министар пољопривреде, 
Јурај Деметровмћ, с.  р. 

Министар војске и мормарице 
армпјски   Ijcucpa.i, 

Драгомир  Ж.  Стојановић,  с.   р. 

Министар финансија, 
Др. Милорад TsopljCBiili, с.   р, 

Министар физичког васпитања, 
Др. Краљеви!), с. р. 

Министар грађевина, 
Др.   Стјепан   Сркуљ,  с.   р, 

Министар шума и  рудника, 
BiiKTop Погачиик, с.  р. 

Министар иностраних послова, 
Бог. JCBTHII, с. р. 

Министар унутрашњих послова, 
Жив. A. Лази!^ с. р. 

Министар трговине и  индустрије, 
Ивац Мохорлч, с.  р. 

(Господа сенатори саслушали су читање У- 
каза стојећи и пропратили бурним аплаузом u 
одушевљеним узвицима: Живео Краљ!) 

П perce д n п к Сената др. Апте Павелић: 
Господо сенатори, данашњу ссдинцу закључујем, 
a идућа je, no Закону, сутра, 20 октобра, у 9 ча- 
сова пре подне. 

Седница je закл>учена у 18,20 час. — 


