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C A Д P Ж  V J ; 
ријег upi"!1' "ривременог претседника ко годинама најста- 
иостари 1тУТ"ог пооланика и избор четири привремена се- 
'    '   '   ' Р.еДова млађих посланика, 

намасЛВрТВтК1ДРагићр111влми,ћ- и претсвдшш   no  годи- 

К( ' ItlCoBa сакупили су се ивабрани ииродии 
послаипци у дво])^!,, Народне скупштине. na je 
узео реч иародна послшшк Драгић Шелмић. 

Драшћ Шелмић.. Господо народни посданици, 
иошто je паш друг Вјекослав Cmunnh најстарији 
no годинама старостц, то предлажем да г. СпвдчиЈз 
заузме место приврГвменог претседника. (Буран 
аплауз и узвпцп: Прима се! Живео Спинчић!). 

Привремепи претседник Вјекослав Спишшћ (по- 
што je заузео претседничко местобур110 1103дрављен): 
^осподо иародпи послапнцп, Ј10сл'е безбројпих жр- 
тава. и огромних напора чптаво нашв нације, ми смо 
се копачпо ујединиди и сап сви у наших народних 
8аточи11ка и мучспика постао je ства])11ост. Mu смо со 
Уједпннлп у велпку нвдвљиву и моћну д{)/каву. 
^осле   столетног  ропства   мп   смо   се   Југословени 

нашли па окупу око јсдиог огњишта. РаотррЈени 
u рааједињени, ми смо се за врсме нашвг робовања 
моради 6O])IITII сваки иа своме (])ронту, мп смо пуждом 
прилина морали да iiBpaljvjuiMo nam плеигепски ин- 
дивидуалиаам дабибплп 4H|uiiliii и отпорпијп у борби, 
ми смо са том племепском мисли и плсмсиским 
особппама ушли и у нашу уједшвепу државу. После 
уједил.оп.а нова nama заједипчна K.vlia, nama иародпа 
држава морала je џмати једпо вјеровање a једну 
једиштвспу, заједпичку пационалну и државну 
лгисао, која lio бити чврст амалгам и јак цемепт 
свију пародппх снага п која he дпктовати свима 
један јединствепн душевпи 11Ј)епород. Свп су пашп 
светли умови п народни прегаоци тежплп за том 
општом и ваједничком идсјом п сви су onu гкелелп 
да се велини народпп дап оствари у јединственој 
државп, јер je само вајвдничком и свнма пашим пле- 
Мепима близој идсологији могуће извести стапаше 
свпх нашпх народних снага у јвдну велику, култур- 
пу и социјалну заједпицу. И баш због тога, јер паш 
парод после уједпа.еп.а mije имао јаке заједпичке 
ндеологије, морао je проћи к])оз поновне кушње n 
иеволЈе. Билв су се разбуктало пломепске отрасти 
и претиле су да упиште све ono што се до тада учн- 
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iriuio п да сбс iq)iian() стечеио тсконпне политичким 
трвавицама и неравумношћу доведу у питање. 
Хвала Господу, да се јо готово у посдедњем моменту 
поновно ивдигао вечити дух вдраве надије и једним 
потеаом учинио крај једном немогућем стан>у. Iluj- 
већи син oiio з мљс, светао и славан потомак неумр- 
лих 11])едаки у.чтитчш и мудри nam владар II). В. 
Краљ Александар (Сви посланици устају и бурно 
и дуготрајно кличу: Живео Краљ!) ...поставио je 
Својом прокламацпјом од (i јапуара И'2!1 годмно 
ii актом од 3 октобра нст,е годинв, те дином 6 (mi- 
тембра 19.10 нов правац " jacu«! смјернице садање 
и будућв државне n националне политике. Тиме je 
југословенска мисао постала национална n државна 
наша мисао. Стиорепа je шпрока u чпрста пацнонална 
државна подлога, на којој cti могу варавнати < ва 
паша племена и стопити у јвдну неравдруживу 
цслпиу. Сви смо стали на равну иогу и nanio je об- 
зорје постало велпко и наш јо народни друм постао 
широк. Да се нвсметано јраввијамо сви у истоме 
смору, да сва браћа буду m тпмито равноправна и да 
сви буду имали иста права и исте дужности. Ono 
што je било у светлим јмовимв и ono што je било у 
срцимасвих онихкојису у далокој прошлости вапили 
ва oiuiM уједидењем свега namera нарбда, све je то 
мудри naiM владар остварио. Затр lie ав nam југо- 
словенски парод увек и вавда гајити на;'већу љу- 
бав за CBOfa великог пладаЈ)а Краља Лленсапдра 
(Сви послаппцп устају и уввикују: Живео Краљ1] 
...joj) je допео копачпо ивмире&е међу браћом n јер 
je указао na пове путеве. Нека Му ,0 дика до вика! 

Господо посланици; ми смо čun дужни да по- 
радимо na тој велпкој југословенској идеји, да 
створена Југославија постане и савршена Југо- 
славвја, no опсегу и суштини, јер fic:) Југо- 
славпјс чврсте n јсдподуппк! псма ишвота im за 
јсдпог п.езппог грађанина (Сви посланици кличу; 
Живела Југославија.) Осјећајући сву важност и 
вначење namer географског положаја и с обвиром 
na вдрав, радан n истрајан nam народ ми ћемо пове- 
вани јсдпом јединственом југословенском мишљу 
моћи да уамемо учешћа у међународној сарадњи 
осталих кудтурни држава. Поносан сам n радостан 
што сам пред залаз свога живота дожпвоо да ви- 
дим n да учествујем у раду прве југословвнске 
Нар    ne скуиттпне. Свс патшс Kjioa које сам про- 

шао у 6O])6II ааједно са на))одом na мпого će губе 
посдв ouoi' ведичанственог успеха. Ha мпого, ne 
iio< ве: у мом срцу слегао сс бол аа онима нашима 
који нису с пама, аЛи који су духом necj-iMiLiiBO 
мвђу нама. Проћи ]ie и то. Верујсм у правду Бога 
великога и несломљиву вољу вације. Повдравља- 
jvliii onaj састапак прне Пароднв скупштине Ј\11аље- 
вппе Југославпјс, ja nar. драга бра^омолим, да ску- 
па ca Мном одате своје искрено и срдачно п])пзпап>е 
II). Величанству Краљу Aji'ксандру (Сви пародпп 
посланици уотају и кличу: Живео КраљЈ ...и Ијсгов 
узвпшонм Дом!) (dini послаиипп дуготрајно кли- 
чу: Живео!) Напокон ћовдрављам n ве вао господо 
послаппцп, KOJU сте се окупили овде да радпте 
предано и са л,убављу у духу нових идеја за наш 
парод. Пр.егнимо вато сви да у ono тешко доба о- 
лакшамо невол>б које тпште паш народ n да му омо- 
гућимо ведру n сретну будућност. 

Уиме Бога отварам прву Југословенску Народну 
скупштину,  (Живео  претсвдник!) 

Господо народни посланици, no ^ 2 Закона o 
пословном реду у Народној окупштини потребно 
je да прво иааберемо четворицу тајника привремених 
(уввици: Кандидујте ви). Ja предлажем да се сло- 
жимо да тајппцп оуду: Драг^д n СтапојовпЈ!, д|). 
'l.'ivpo Леушпћ, .Љуппша 'rpii(|)ynoiinIi и др. Мирко 
Дошен.  • 

Прима .m Народна скупштиаа onaj мој предлог? 
(Ирпма). Објављујем да су аа прпирсмепс скупштин- 
ске тајппко иаабрани г. г. Драгол n Стапојевнћ, др. 
Ђуро Лвушић, Љубиша Трифуновић и др. Мпјжо 
Дошеп. И молпм nx да заузму секретарска места. 
(Ивабрани прпврсмопп секрета)>и заузпмају своја 
места). 

Сада je по аакону na рсду да г.г. пародпп nocia- 
ппцп предаду своја аосланичка пуномоћства. Мо- 
лим гооподу народне посланике да мп 11Ј)сдаду no- 
сланичка пуномоћства. (Иаабрани народни посла- 
nii](ii прилаве претседничком столу n предају сво- 
ја пуномоћст^а). 

Привремени претсс.днш; Вјекослав Спннчић: Сад 
господо, пмам да вам саопштим један акт Држав- 
ног одбора. 

Приврслпчт секрегпар Драгомир Станојевпћ 
прочпта акт Државног одбора: 

Народној скупштини 
Б ЕОГРA Д 

Државиом одбору част je у смислу § 64 Закона o избору народних ггосланика 
за Народиу скушптуиу, доставити Народној скупштини записником o раду Главног Би- 
рачког одбора са свима изборним актима, што пх je Главни Бирачки одбор добио са 
разних гласачкпх места, као п списак свих изабраних  народних посланика, састављен 
na основу   извештаја   Главиог   Бирачког   одбора   Бр.   221   од  23   новембра   1931   год. 
оштампаиог у броју 279 .»Службеипх Новппа" од 28 новембра 1931  год. 

Привремени претседник ВЈекосдав Спипчић: llo- 
што смо, господо, ааврпшли onaj посао, тиме je 
исцрпљен дневни Ј)ед, који je вредвиђен у § 3 Закона 
o пословном реду у Народној скупштини за дапапш.п 
лретходпп састанак. 

C тога закључујем onaj upnu пре1ХОДВИ саста- 

Претседник Државног одбора 
Марко Радуловић с. р. 

пак, a Д1)у1,11 вакааујем ва оутра у 10часова niie подпе 
са дневним редом према одрвдби ! 5 Закона o поелов- 
ном реду у Народној скупштшга: 

Избор Верификациож г одбора од 21 члана. 
I 

Седппца je вакључена у 9 n 45 часова, ii]>e подпе. 


