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ПРЕТСПДДВАО ПРЕТСЕДИИК ВЦРНФИКЛЦИОИОГ ОДБОРА 

МИЛАН СИМОНОВИЋ 

ПРИВРЕМЕИИ СЕКРЕТАР: 

ЉУБИША ТРИФУНОВИЋ 

ПРИСУТНИ СВП  Г. Г.  МИНИСТРИ. 

Почетак у 10 и четврт часова пре подие 

C Л Д P Ж A J; 
Про дисппог рода: Чптап.е паписиина са II првТХОДВОГ 

састанка, 
2) Саопштење Уиоза Њ. В. Краља o овлашћењу Ми- 

Цистарског сапота, да заступа Његово Величанство Краља 
У вршењу уставнв Краљевске власти sa време Његовот 
оављен.а вап Отаџбице. 

li) Саопштење одатом отсуству iifior смртцог случаја 
У породици народном  посланику г. др. Милаиу Поповићу. 

'i) Саопштењб поздравних телеграца, 
i,,,; , 'г'' Саопштење иолбе народког послацика г. Димитрија ВуЈића ва боловањв. 

Приврсмепи секретар Jr»y6niiia T|m<J»ynoimli про- 
чмта ваписник II n])'тходиог састапка. 

Претседник: Има ли ко од господо нароцних 
нослаппка штогод да примвти EIU прочптаии iiaiin- 
сник? (Нико ce не јавља ва реч.) Пошто се пино 
није јаспо sa реч, стављам на гласање: Прима ли 
Народна скупштина прочитани валисник? (Прима). 
Објављујем да jf1 вацисник II аретходндг састанка 
примљен бси аримедаба. 

A сада, господо народни посланици, ивволите 
чути једпо саопштење Иретсединштиа Мшшстарског 
савета, са прпложенпм Указом Њсговог Волпчаи- 
ства Краља. 

Привремени секретар Љубшпа Трифунов^ иро- 
чпта акт Претсодипштиа Мииистарског саввта и 
Укав Ihoronor Вслпчаиства Краља o овлашћоњу 
Министарског савета да заступа Љегопо Величанство 
Краља у вршењу уставне Крал.евске власти ва вре- 
мо Gauji.i'ii.a naii Отаџоинс: 

Иршседник Верификационог одбора Мплап Сп- 
Mouoinih: Господо народни послаппци, отварадг III 
претходни састаиак Народи« скупштиис. Заипсник 
he на овом претходном састанку подити секретар 
г. Љубиша Трифуновић. 

Изволите чути ваписник II претходног састанка. 

КРАЉЕВИНА  ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРЕТСЕДНИШТВО  МИНИСТАРСЈчОГ CAHI'TA 

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ 
Пов.   Вр.  /,85 

15. ДЕЦЕМБРА loai ГОД. БЕОГРАД. 

Господине претседничс, 
Част мп je доставити Вам у овереном препису •/. Указ Њ. В. Краља од данас, 

којим je овлашНен Министарскп савет да заступа Његово Величанство у вршењу Уставпе 
Краљевске власти, за време Његовог бављења ваи Отаџбине, с молбом да овај Указ 
изволите саопштити Народној скупштини. 
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Изволите примити, Господиие Претседниче, и овом  ириликом  уверсње  o мом 
особитом noiiiTOBaiby. 

Лротседшш Министарског сасета 
Мтпшстар упутрапших послова 
Пстар Р. ЖивковиН 

Госпддину 
МИЛ АНУ   СИМОНОВИЋУ 

Претседнику Верификационог одбора Иародне скупштине 

Mll 
АЛЕКСАНДАР I 

Београд 

110  МИЛОСТИ  БОЖЈОЈ И   B0J1.11  ИАРОДПОЛ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Пошто ћемо извесио време npoeecmu ван name Отаџбине то, na основу чл. 40 
Устава Краљевипе Југословије, решили смо n решавамо: 

До нас у времену Наше Уставпе Крољевске Власти, od dana одласка na do 
повратка  у  Нашу Отаџбипу заступа  Наш  Mumicmapaai Caeem  у грапицама  Устава. 

Претседник Нашег Мипистарског Caeema, Наш Mnnucmap унутрашњих послова, 
иека изврпш oeaj Указ. 

15. деирмбра 1931 године АЛЕКСАНДАР, С. р. 
li Веограду. 

llpemcednuK Министарског Caeema, 
AIuHucmap унутрсиињих послова, 
II. Р. ЖИВКОВИЛј v. р. 
Министар бсз портфеља, 

llllli. Т.   УЗУНОВИЋ, с. р. 
Munucmap бсз нортфеља, 

I,-. ./. ТИМОТИЈЕВИћ, с р. 
Mumicmap инострапих послооа, 

Д1>.  В. МАРИНКОВИЋ, с. p. 
Munucmap   без портфсља, 

A.  M. CTMUlli,   с. p. 
Munucmap грађевина, 

Др. АЛБЕРТ КРАМЕР, с р. 
Munucmap без   иортфсља, 

Др.   II li AII ПАЛЕЧЕК, с. //. 
Munucmap тргооипс u uiiflijcmpuje, 

Др. КОСТА  КУМАНУДИ, с. р. 
Munucmap   бсз портфсља, 

II. ПУЦЕЉ, с. р. 
Munucmap npu ПpcmccOnuiumeij Alunucmaрског Caeema, 

Др. M. СРШКИП, с. p. 
Munucmap   npaodc, 

Др. ДРАГ. P. hOJJI/i, c. p. 
Alunucmap  npocoeme, 

ВОЖИДАР, Ж. MAKClIMOlillh, c. p. 
Munucmap шума u руда, 

CTAHKO ШИБЕНИК,  c. p. 
Munucmap   без  портфеља, 

Др. C. ШВРЉУГА, c. p. 
Munucmap caoopahnja, 

ЛАЗ. PAMlIBOJEBIIIi, c. p. 
Munucmap пољоприврсде, 

M.  ПАЈДОРФИ!', C. p. 
Munucmap сојске u морпариие,  Армијски Јјеперал, 

ДРАГ. Ж. CTOJAHOBHh,   е. р. 
Munucmap социјалпс   политике u Hapoilnos здравља, 

M. КОСТРЕНЧИЋ, с. р. 
Munucmap бсз портфеља, 

JIABAO МАТИЦА, с. />. 
Alunucmap  бсз  пор?пфеља, 

Др. АВДО ХАСАНВЕГОВИЋ, с. р. 
Munucmap фипапсија, 

Др. МИЛ.  ђОРђЕВИћ, с. р. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

(Скупштина je чптање Указа Iberonor Велпчаи- 
стпа Краља саслушала CTOJCIIII и пропратила бурним 
и одушевљеним  уавициада:   Живео   Крал,!) 

Прегпседник Ђерификаиџоног одбора Милаи 
Симоновић: A сада, Господр народни посланици, 
изволите чути јодио саопштење Првтседника Народпо 
скупштинв o датовг отсуству, због смртног случаја 
у породици, иародном посланику г. Милану llono- 
HllliV. 

Привремеим секретар ЈБубиша Трифуновић про- 
чита телеграм народног аосланика др. Милана 
llonoBiilia, којидг молп отоуство до 20 децембра 
о.г., због смртиог случаја у породици, и одобрење 
траженог отсуства г. д-ру Милану Поповићу, на 
оснопп § 111 закопа o пооловном реду у Народиој 
скупштини. 

Претседник Верификационог одбора ftliuiaii Си- 
моновић: A сада пзиолпте чути неколико поадрав- 
пих толеграма. 

Привремени секретар Љубиша Трифупов]^ са- 
општава поздравне телеграме: Уредника „Српсног 
Косова" иа Скопља, Косте Марковића пз Сарајева, 
""рача ()IImтIIIl(, Св, .Турај, бирача општине Драмље 
11 Скупштине Југословеноких бпштинских чинов- 
''iiKu ca твриторије бивше C])f)iijo п Црпо Горо у 
^■копљу, у којима поадрављају отвараше прво Ју- 
гословенско Народне скупштапо и сву господу иа- 
Родис прсланике. 

Претседник Верификаиџоног одбора Шалаи 
^iiMdiioiinii:   Сада,   господо,   пзнолито   чути   молбу 

народпог посланика г. Димитрија Вујића за боло- 
пап.е. 

Привремени секрешар Љубиша Трифунов!^ са- 
општава молбу народног посланика Дим^трија Ву- 
jnha, којом молп Иародпу скупштину да му одоб])!! 
болоиап.о до оздравл.еља, jop, због болести, ne сме 
напуштати постељу и због тога no можо долазитп 
na скупштинске седнице. 

Претседник Верифика^идног одббра Мшан Си- 
MoiKiitiih: Ho савнањуј народни посланик г. Дими- 
трпје Вујпћ je овбиљнијв оболео. Ми ne бисмо могли 
да Му одобрпмо опако иеодрејјено болопање до ii>e- 
гопа оздранл.еи.а, noro само боловање за извесно 
од])о1ј011о време, na, ако му касније ватреба ироду- 
жење боловања, г. Вујић lio со обратити молболг 
да му со одобри продужење боловања. C тога, на 
ocnoBii i; 111 Закона o пословпом роду у Народиој 
скупштини; предлажем Народној скупштини да се 
народноМ иосланику г. Димитрију Вујићу одоб])!! 
боловање од 3 месеца. Прим^ли Народна скупштина 
овај мредлог'.' (Прима). Објављујем да je наррдном 
посланпку г. Димитрију Вујићу одобрено боло- 
вање од .'i месеца. 

Л сада, господо, прелавимо на дневни ])ед на- 
шег дапашњег састанка. 

I ta днввном реду je као прва тачка: I ретрес 
извештаја Верификационог одбора. Молим ивве- 
стиоца г. др. Николу HiiKiiIia да заузме својо место 
и прочита иввештај Верификационог одбора. 

Известилаи Dr. Никола Ипкпћ ii])04iiTa изве- 
штај Верификационог одбора, који гласи: 

Народној с^упштини 
Верифпкациопи   Одбор   примио  je  преко   Привремеиог   Претсодника   Народне 

скупштине, непосредно сам и преко Мшшстарства унутрашљих послова 306 посланичких 
"УпомоНстава и 77 жалби,   које   се   односе иа 57 изборннх   срезова,   заједно  са свима 
Дносним актима и разним извештајима, који се одпосе na приспела посланичка пуно- 
оћства ii жалбе, na пошто je свршио поверени му посао, има част поднети Народној 

^хупштипи свој извештај: 

u.- 
i  примљеног   материјала   Верифика- ЦИОНИ   ОДбоћ 

TinnnTiTTMv    '   *e констатовао: да ie   иа дал избора 
новембра 1931 за 11аР0ДПУ  'купштину - 
пп^птгr.^o ,.„    roAniio — била истакнута само Јвдна 

која јо добила укуи земалЈГка Kauiriiim™ 
но 2,342.520 ?SZT ЛИСТа 

IIOIUTO   jo   1тплг.,т' r 
n„n,    Птгг^г, •   J   ■> П1о подтгете и^албе u сва остала 
D    i/     „J„i     ''^шао: да иротии иабора Г. Пешра i.  Живковта,    [т)рт,.„1г      

Ј   ,. n    ' „ л.  '     '■"^едтцЈц   Мпииетапског  Савета 
u Министра : нутрашњих 
ске   каидпдатско   лпсте i оелова, носпоца зеМал.- 

HiiTii je umio какпих приговора, а тако исто 
и на избор r.r. Rociue Куманудиа, Мгаистра трго- 
ЈВДе  и   индустриЈв,  Воњидара Ж.   МаксимовиПа, 

^освете    и 
Грговачке   коморв,    иаабраних ; 

жалба  " 
и на и 
Bime   i 
Манистра    гросвете    „    МиЛутина    Станојевића, 
ЧРвтседника   1>говачке   коморе,   иаабраних у пз- 
оорном подручју Веоград,   Земун н Панчбво,   као 

"а аабор народних посланика изабраних у бано- 
""•кш, седшптиА а са преко 50 000 становниаа, и 

Jj;i изоор    Jypaja   Демешровића,   „ ферда   Шг.ге, 
»»адраних у граду Загребу, као   седишту   Савско 

uiioiiiiiie; на избор Д]). Алберта Крамера, изабра- 
У гРаду Лзубљапи, као седишту   Дравско   Га- 

Bll«e, на иабор Др. Милана СекулиНџ, пзабрапог 

у граду Новом Саду, као седпшту Дунавскс ба- 
новине; на иабор Др. Милапа Сршкића, Мппистра 
прп претсвдништву Министарског Савета, нзабра- 
ног у граду Сарајсву, као седитту Дринске Гано- 
miiie и на избор Александра .1. Вуквипа, ивабраног 
у граду Скопљу, као седшпту Вардарске бановине. 

Исто тако Одбор je констатовао, да mije било 
никакве жалбе нити каквих приговора на набор 
среских иапдпдата у среаовима и то: 

а) у Вановиви дравској: на мандат lleana 
Урека, изабрапог у с])езу llpevKiino; иа мапдат 
Ивана Прекоршека, изабраног у ерезу Цељс; на 
мапдат Дака Макара, изабраиог у спојеним срезо- 
нима Чернрм^љ-Метлика; па мандат Антона Хај- 
днљака, изабрапог у (;рсзу Дон.а Леидана; на ман- 
дат Раста Пустослемшека, изабраног у срезу Гор- 
и,u Град; на мандат Антона Церера, нзабраног у 
срезу Кшник; иа мандат lleana ,/. Луцеља, иза- 
брапог у срезу Кочевље; на мапдат Карла Гајшека, 
изабраног у срезу Кон.11це; на мандат Јапка Бар- 
ле-а, изабраног у срезу Крањ; иа .мандат Алојзија 
Павлича, изабрапог у срезу Лашко; на мандат Ми- 
лаиа Мравл,с, изабраног у срезу Литија; на мандат 
Др. Стаис. Рапе-а, изабраног у срезу Логатец; на 
мандат Албчна Комана, иаабраног у срезу Љубља- 
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на; на мандат Јакоба Земљића, изабраног у среву 
JljVTOMop; на мандат Amuniia Крејчија, изабрапог 
у срозу Марибор - Десни Брег ; на мандат 
Др. Људевита Пивка, ii3aG])anor у срезу Марибор 
Лони Брег; на манлат Јосифа Венка, изабраног 
у срозу Мурска Собота; на иандат Антрна li.nimni, 
ивабраног у среву Ново Место; на мандат Фрање 
Пахерника, изабраног у среву Преваље; на мандат 
Ловра Пстопара, ивабраног у срезу Птуј; на мандат 
Ивана Мохорића, изабраног у срезу Радовд>ице; 
иа маидат Д]). Богумила Вошњака, изабраног у 
срозу Словен-Градец н па мандат Вјекослава 
Шпиндлера, изабраног у орезу Шмарје при Јелшах; 

б) у Бадовини савској: на мандат Стјепана 
Шифтара, изабраног у срезу Бјеловар; на мандат 
Ђуре Mapjami, изабраног у спојеним срезовима 
Бриње—Брбовско; na мандат Др. Николе Никића, 
изабраног у срезу Слаиоиски Г)]М1д; na мапдат 
Д]). Анте Кунтарића, пзаораиог у срозу Црикио- 
пица—JJoitii; na мандат Фрање Шнајдера, изабра- 
ног у срезу Делппцс—ЧабаЈ); na маидат Матијс 
Maiieh-oeiiha. 11заб))аног у срсзу Чаковец; na мандат 
Jfnana Poduka, изабраног у срезу Чазма; на мандат 
Милаиа С. Добровића, изабраног у срезу Дарувар; 
}ia мапдат Др. lleana Лончаревића, изабраног у 
сроау Ђаково; на мнндат Анте Ађића, изабраног у 
срезу ДоијИ .Михољац—Валпоио; na мапдат Мила- 
na J. Добровољца, нзаГ)])ап()г у срозу Дуго Село - 
Кутина; на мапдат Миливоја Степанова, изабраног 
у сЈ)сзу Гарешница; na мандат Виктора Погачника, 
пзаирапог у срозу Ђурђевац; na мапдат dp. Милана 
Метикоша, изабраног у срезу Глина, na мандат 
JIcc Богдановића, нзабраног у срезу Госпић; na 
мандат Николе Соколовића, n3a6])aiior у срвзу 
Грубишно 11ол.о; na мапдат Павла Матицс, изабра- 
пог у срсзу Иванец; na мапдат Атпе Љ. Новачч, 
пзабрапог у срезу Јастребарско; na мапдат 
Д]). Станка IIIцбсника, пзабрапогу (•,])езу Јчајјлоиаи,; 
na лгапдат Вјекослава Спинчића, пзабрапог у сре- 
зу Кастаи—Сушак; намандат Станка Лончара, иза- 
браног у срозу Клап.сц; }ia мандат Др. Владе 
Малапчеца, изабраног у срезу Копривница; na ман- 
дат Др. Мирка Дошена, изабраног у среву Корени- 
ца—Удбппа; na мандат Стјепана Ваљапца, пза- 
брапог у срсзу Kpannna; na мапдат Др. Лавослава 
Хаижска, пзабрапог у е])<;зу Крижввци; na мапдат 
Д]). Живка Пегиричића, ивабраног у срвву Крк — 
Раб; na мапдат IhnnTiopa Физира, ивабраног у срезу 
ЈГудбрег; на мандат Др. Милана Сшијића, ивабра- 
ивабраног у среву Нашице; на мандат Андрије Јд- 
eana изабраног у среву Hoim Мћроф; намандат Дра- 
■гутииа-Нарла Новачевића, ивабраног у среву Нбв.- 
ска; na мандат Др. Уроша Трбојевића, пвабраног 
у срезу Огулин; na мандат Др. Мгиенка Марко- 
euha, пзабрапог у среву Пакрац; na мапдат 
Др. Muhe Aiiuha, ивабраног у ореву Перупгаћ — 
Сељ; na мапдат Јосипа Стажића, пзабрапог у срезу 
Летрпп.а; na мапдат Др. ђурс Леушића, пзабрапог 
у срезу llncapomina—Самобор; na мапдат Дј). Дра- 
гана Hi аљевића, 11заб])апог у срезу Слапопска llo- 
жега; na мандат Др. i/ee Елееовића, ивабрачог у 
срезу Преграда; na мандат Драгутина П. Перка, 
ивабраног у орсзу Ирелог; na мапдат Др. Људевпта 
Аусра, пзаб])апо1' у с])озу Спсак; na мапдат Др. Mu- 
лана Jlouoeuha, 11заГ)])апог у срсзу Слуљ; na Man- 
дат Др. C-iTijt'.iuuta IJUHUIKI, пзабраЈгог у срозу Доп.а 
Стубпца; на мапдат Ј\\к Шиме Прше, ивабраног у 
срозу  Св.   Ивав  Зелппа;    nn   мандат   Др.    Jjupc- 

llljlpMuna, пзабрапог у срезу Вараждпп; na мапдат 
Николе Хрибара, пзабрапог у срезу Велика Popu- 
na; na мапдат Ловрг, Кнсжевића, пзабрапог у 
среву Винковци; na мандат Др. Јулџјана Рорбахе- 
/;«, пзабраног у срезу Впроиптпца; na мапдат 
Др. Мидована Грбе, изабраног у срезу Војнић; na 
иандат Станка Тркуље, ивабрацог у срезу B])riiii- 
Мост; na мапдат Др. lleana Иалечека, пзабраног у 
срсзу Вуковар; na мандат Др. Отоиа Гавранчића, 
нвабраног у среву Загреб; на мандат Мирка Haj- 
дорфера, ивабраног у срезу Златар; na мапдат 
Д||. Фрап.с. Грубера, ивабраног у срвву Жупања; 

в) ,v Бановвни нрбаској: Eia мандат Др. To- 
дора Лазаревика, изабраног у срезу Нања-Лучком; 
na мандат Д]). Вогдана Видовића, пзабрапог у 
срсзу Босанска Градишка; na мандат Владимира 
В, Шиљеговића, ивабраног у с])сзу Босапска Ду- 
бица; na мапдат Бошка Зељковића, пзабраног у 
бреву Босанска Крупа; на мандат Вранка Дрљаче, 
пзабрашм' у сј^зу Bn.valiCKOM; na мапдат Милана 
Грубановића, ивабраноЕ у среау Бооацски Повп; 
na мапдат Стјепана Максимовића-, пзабрапог у сре- 
зу Грачаница; na мапдат Ристе Крстаповића, пза- 
б])апог у срезу Гламочком; na мапдат Милана fuj- 
Koeuha, пзабрапог у срсзу ДоЈпшпта; na мапдат 
Др. Epanna Бараћа, пзабрапог у с])езу. Дворском; 
na мапдат Симе Mapjanua, иаабраЈШГ у срозу Ја- 
јачпом; na мандат Др. Tode Јеремића, паабрапог 
у срвву Котор-Варошком; na Ma.nwt/Кивка/(анило- 
вића, ивабраног у среву 11рпјсдо])ском; на мапдат 
Joee Joeanoeuha, пзабрапог у срезу 11рп>апорском; 
на мапдат Д]). Славка A. Пшителића, пзабрапог у 
среву Сански Мост n na мапдат Симе Крстића, иза- 
бранои у ореву Тешањском; 

г) у Бановини прниорсБОј: Ha мапдат Сервија 
Урукала, ивабраног у ciieaj Бвцковац; na мапдат 
J lipa ja Дубокоаи/к), изабрапог у срсзу Хвар; na 
мандат Д1>. Николе ('i/nainulia, ивабраног у срезу 
Кшш; na мандат Салиха Б.аљића, мзабрапог у cnoj- 
иим сревовима Кои.иц н Провор; na мапдат Јоахи- 
ма h'i/ibdunitia, пзабрапог у срезу Корчула; na ман- 
дат Мустафе A. Мцлалића, изабрапог у ерезу Лпв- 
no; na мапдат Др. Петра Jlijuha, ивабраног у срезу 
Љубушко; na мандат Ииколс Прсш;, ивабраног у 
срезу Мостарском; na мапдат Др. Вјскослава Ми- 
.inTiuha, ивабраног у срезу Преко; na Мапдат Ceecpa 
Bapde, ивабраног у среву Cnn.; na мапдат ВлаВа 
Спахића, ивабраног у среву Столац на .мапдат 
Др. Фраиа Господнетића, ивабранос у ораву Супо- 
тар; на мандат Др. Мариа Коокуља, ивабраног у 
ореву Шибеник; 

д) у БанрВШШ Дрннској: na мамдат Милорада 
CuMii/ia, ивабраног у срвву Азбуковачком; na мап- 
дат Caee В. Caauha, ивабраног у срсзу Лрпљском; 
na Мандат Др. Владимира Стаиишића, изабрапог у 
срезу Бијвљина; na мандат Др. Милорада Ј. Ко- 
стића, пзабрапог у срезу Брчко; na мапдат Ристи 
IjOKuha, пзабрапог у срезу Впсочком; na мапдат 
Милана Божића, пзабрапог у срезу Впшеградском; 
na мапдат Милаиа Петноаића, пзабрапог у срезу 
Власеппчком; na мапдат Милипка Р. Милутино- 
euUa, ивабраног у срвву Драгачевспом; на Мапдат 
ђулаее Дервишића, ивабраног у срвву Жвпачко^ 
na мандат Марка Машића, ввабраноЕ у ореву Звор- 
ешчком; na мандат Чсдомира A. Захарића, пзабра- 
ног у срвву Златиборском; na мапдат Фрањс Мар- 
Kuka, иваораног у срозу Зенпчком; na мандат Јо- 
више Р.'Кандића, ивабраног у срезу Колубарском; 
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na. мандат Михајла ђурића, ивабраног у срезу Љу- 
GHIICKOM; UU мандат Миливоја //. Исаковића, иза- 
браног у срезу Мачванском; на маидат Вукагиина 
Спасовића, изабраног у среву Моравичком; на ман- 
дат Витомира Видаковића, ивабраног у срезу По- 
жешком; na матгдат Александра М. Симовцћа, ii;ta- 
браног у среву ПосјСвском; на мандат Милбрада 
/'. Марковића, ивабраног у срезу Посаво-Тамнав- 
ском; на мапдат Др. Нинка Перића, нвабраног у 

» срезу llonopcKoii; na мандат Витомира Давида- 
nnha, изабраног у среву Подгорском; на иандат 
Уроит II. Недељковића, нзабраиог у среву Ра- 
t.t'ncKOM'; i\a мандат Јотти P, .Митровића, ивабра- 
ног у среву Рачанском; na мандат Др. ђуре Осто- 
jnha, изабравог у срезу Рогатичком; na мандат 
Joee Притата, naanpi'iioi' у срезу Сарајевском; 
на Мапдат Михаила Р: Јевтића, ивабраног у срезу 
Тамнавском; на мандат Омера КајмЛковића, ивабра- 
иог у срезу ТравнвчкоМ; на мандат Mn.nimi li. 
Поповића, озабраног у среву Травском; на мандат 
Др. Лчдс. Хасанбеговића, изабраног у спојеншл сре- 
зоппма Тузла—Кладап.; на мандат Лндрг Станића, 
изабраиог у срезу Ужичком и на мандат Јакова 
ToMuha,  изабрапог у срезу  Црногорском; 

h) у Бановини ветској: na мандат Филипа 
A. Цемовнка, изабраног у срвву Бвранско-Бело- 
пољском; на мапдат Др. Филица Лазаревића, изабра- 
ног у срезу Боко-Которском; на Мандат Др. 
Стијепа ЈКнемсевића, изабраног у среву ДубрЉачком; 
на мапдат Тихомира Шарковића, изабресног у ореву 
Дежевско-Штавичком; на мандат Д1>. Caee Pada- 
euha, изабраног у ирезу Колашинско-Даниловград- 
скоад; na вдандат Радосааа Брушије, изабраног у 
срезу Митровичко-Дреничком; на мандат Миљана 
II. Padoibuha, ивабраног у срезу Подгорпчком; на 
мапдат Свегаислава В. Хођере, изабраног у срезу 
Пећком; на мавдат Сгирахиљс. Ворисављсвића, иза- 
брапог у срезу Сјеничко-Ново-Варошком; на ман- 
дат Вранка Чорбића, изабраног у срсзу Студенич- 
KOM; na маидат Петра ИваниШевића, нзабраног у 
срезу Требињско-Љубињском; na мандат Андрије 
К. Кујуицића, изабраног у срезу Подримско- 
Источиом; 

е) у Бановинв дунавсвој: иа маидат Др. Федора 
Никића, n3a6[)aiior у срезу Апатинском; на мандат 
Др. Гедеона Дуиђсрског, изабраног у срезу Вачко- 
Паланачком; na мандат Др. Мирка Ивковаћа-Иван- 
dcKuha, пзабрапог у срезу Пачко-Тппо.чском; na 
мандат Др. Тоше Рајића, изабрааог у среву 
Волпно-ЈИЈчкорочком; na мапдат (hacetuut />ydu- 
umna, ввабраног у срсзу Вел. Кикиндскрм; na 
мапдат //./ft/V; Б. Савковића, изабраног у срезу Вра- 
чарском; na мапдат Др. Младена Лисавца, изабра- 
ног у срезу Вршачком; na мандат Живојина Јере- 
мића, изабраногу срезу Грочанском; на мандат rll,p. 
Драгутина Нојића, иаабраног у срезу Гружан- 
ском; ла мапдат Драгшие ./. Леовца, пзабрапог у 
срезу Дарђапском; na мапдат Милоша Катића, нза- 
6pairor у срозу /Кабаљском; }[а Л1апдат Д[). Ce. ти- 
слава IloHotmha, пзабрапог у сразу Земупском; na 
мапдат Др- Вранка Аврамовића, изабраног у срезу 
Иршином; na мандат Косте JI. Тимотијевића, ива- 
брапог у среву Јасеничком; na мандат ђоке II. Ma- 
гиића, изабраног у срезу Jama Томић; na мандат 
Др. I'iuih-a Њамцула, изабраног у срезу Ковинском; 
на мандат Милована М. Лазаревића, изабраног у 
срезу Колубарском; на мандаа1 Милана Ра&онмћа, 
изабрапог  у  срезу   Космајском;  на мандат   Алексе 

.1. Обрадовића, изабраиог у срезу Крагујевачном; 
na мапдат Др. ('тпЈнит li'/imJiiT/n. iu!a6])aii()r у срвзу 
IVV.KKOM; na мапдат Милана .1. Живановића, нзаЈ 

браппг у cpciiv . IOIKMIII'IHOM; na мапдат Др. Јеше 
Видића, пзабрапог у срвзу Митровичком; на иан- 
дат Лааара .'/>. Радивојевића, ивабраног у (■})езу 
Моравском; na мандат Димитрија В, Вујића, иза- 
браног у срозу Ново-Бвчејском; на мандат Др. 
Сљавка Шећерова, нзабраног у орезу Ново-Кањиш- 
ком; ka макдат Др. Вранка Николића, иаабраног у 
срезу Ново-СадскоМ; на иандат [лександра Joea- 
нрвића, ивабраног у срезу Опл&начком; на мандат 

. Др. УКинапа Лукића, изабраног у срезу Ораџшом; 
na мандат Нлије II. Михаиловића, нзабраног у cpe: 

;iy Орашачком; на иандат Ота Гаврилрвића, пза- 
браног у срезу Оџачком; na мандат Милпвоја I). 
иерића, ивабрапог у срезу Подунавском; na ман- 
дат /(i/uiaiia M. /h'iiaDJiiiioiinhii, паабраног у среву 
Пожаревачкбм; на мандат Радована Јевтића, иза- 
браног у срезу Посавском; на мапл.ат Јоце М. Се- 
лића, нзабраног у среву Рамском; "a мандат Емџ- 
лијана ГрСшка. нзабраног у срезу Румском; на 
мапдат Др. Гавра Сантс, пзабраног у срезу Сенћан- 
ском; na мандат Косте Поповкћа, цзабраног у 
с.резу Сомборском; на мандат Стевана ћирића, иза- 
браног у срвзу Старо-Павовском; на мапдат Сте- 
иана Каћанског, изабраног у срезу Старо-Б^чеј- 
ском; на мапдат Љубише Трафуновчћа, изабраног 
у срезу Таковском; на мандат ђорђа Парабућское, 
изабраног у (;])c;ty Тителсјком; на мандат Др. Cee- 
тислава JI. Михајловића, изабраног у срезу 
Шидском; 

ж) у Вановвнв мпјкшско': на мандат Аранђела 
II. (Uiauhit, взабраног у срезу Алексиначком; na 
мапдат Joeaiui Apaiiljr.ioeuha, изабраноГ у срезу 
Бело-Паланачком; на мандат Владислава Милетџћа, 
нзабрапог у срозу Бањском; на мандат Милорада 
I). Милутиновића-, пзаб])ап()г у q)e3y БољевачкоМ; 
na мапдат Животија Јевтића, изабраног у срезу 
Беличком; na мандат Аранђела Д. Никодијевића, 
пзабрапог у орезу ДеспотовачкоЛ! и Раваничком; 
na мавдат Цџлана 'Гопалхтка, взабраног у орезу 
Вучитрнском; na мандат Ларара II. Куамановића, 
изабраног у срезу Жичком; na мандат Др.уДобрц- 
eoja Гер, Поповића, изабраног у орезу Жупском; 
na мандат Милана Р. Степановића, пзабрапог у сре- 
зу Заглавоком; на мандат Др. Војислава Д. Марцн- 
Koaiiliti, нвабраног у срсзу Зпппшо-Голубачком; na 
мандат Mu.KUKI Сшевановића, изабраног у орезу 
Крајинско-Поречком; na мапдат Воже Ц. Јеличи- 
l.a, изабраног у сречу Косаничко-Копаоиичком; на 
мавдат llonilni Вукићевића, изабраног у срезу Ле- 
иачком; na Мапдат Младена II. Милдшевића, нза- 
брапог у срезу Млаиском: na мандат Шивојина Ар. 
Стевановића, изабраног у срезу Мбравском; na 
.мапдат Joeaua T. Мисирлића, пзабрапог у срозу 
Ипшапском; na мапдат Никбле Т. Уауновића, нза- 
браног у срезу Нншком; na мапдат Д]). Mu.uma I). 
(-iTioJKomilid, 11заб])апог у срезу HoroTinu'KOM; na 
мандат Драгића II. Шелмића, изабраног у среву 
Прокупачком; на мандат Михајла />'. Крстића, пза- 
браСог у срезу Ра.жан>ско-Твмнићком; na мандат 
Mu.tami Симоновића, нзабраног у срезу Расинском; 
na мапдат Мите Исаковића, изабраног у срезу Рс- 
савском; na мандат l)iii;r Јовановаћа, нзабраног у 
rjiciiv (lnp.ii.mniioM; na мпицлч' Александри—Тшса ,'('>■ 
dulid. ирабраног у орезу Трстеничком; a 

з) j   Бановвив  вардврвкој: на мапдат   Mupiui 
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Ilviapoenha, изабрансГг у среву Доњр-Полошком; 
na мапдат Д]). Томе Смиљанића, naa.6])iu\nv у грозу 
Дебарско-Галичком; na маидат Димитрија Р, Бе- 
iuupoeuha, ивабраног у срезу Ђевђелијско-Дојран- 
с}{ом; на мандат Јована ('. Дчасмнског, иаабраног 
у срс.чу VK'oivmi-oiicKo.M; на мапдат Милоша П. Дра- 
говића, ивабраиор у срезу Јаблапичкол; ira мапдат 
Стаменка Сииииика, мзаорапог у срезу Ivjtumi-lla.ia- 
начком; на мандат Ставрв ff. Трпковића, изабраног 
у срезу Кпчопском; на мандат Дугиана Антоније- 
вића, ивабраног у с])озу Крушевском; на маидат 
Пгњата II. Сгпефановића, иаабраног у срезу Кава- 
дарском; на мандат Todocuja K. Лазаревића, ивабра- 
иог у среву КратовскоМ; на мапдат Todopa P, 
Тонића, ивабраног у среву Лесковачком; на ман- 
дат Милутина ./. Крстића, ивабраног у среву Ма- 
оуричком; на Мандат Јордана М. Вабамовића, ива- 
браног у срсзу МалимкЈхо-ЦаЈхмихслском; на ман- 
д€чт Методија Ципугиевића, ивабраног у срезу llo- 
готиноко-Радовишком;' на мандат Др. II.m je A. 
ШуменковиНа; ивабрано!: у среву Охридском; на 
мандат Др. Милослава Стојадиновића, ивабраног у 
ореву Овче-Пољском; на мандат Миладина />'. Ве- 
личковића, ивабравог у среву Пољанич^ом; на ман- 
дат Др. Драгрљуба Јевремовића, ивабраног у срозу 
Прешевском; на мандат Јефтимија Поповића, иза 
браног у срсзу Иорочком; na маидат КрстеСтре- 
ловића, ивабраног у срезу Преопанском; намандат 
Василија Трбића, ивабраног у среву Прилепском; 
на мапдат Вељка В. Вељковића, ивабраног у срезу 
Скоиском n Качаиичком; na мапдат Пстра h'. .Мчр- 
коеића, ивабраног у срезу Струшком; на мандат 
Шихајла Р. КаламатијеаиЈт, ивабраног у среву 
IIITIIIKKOM; na мапдат Хаци-Љубе llaiapiuisuha, пза- 
браног у срсзу Шарпланинском u Гррском. 
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Противу ивбора народни^ послшика у сле- 
дећпм срезовима било je жалби, алп јо Одбор те 
жалбе одбацпо, a пзборо ocnavnno из овихравдога: 

BAHOBUHA   ДРАВСКА: 

('рс.! ЕСршко: 

Жалио се je Антои Гребенџ, као против-канди- 
дат na ивбор  Алојзија Дрмеља наводећи: 

Да нису бплп свуда постављени ва претсед- 
ппко бирачких одбора у II])IIOM реду судијв, веН 
учптол.п; 

Да je гласач Пнак Ресник добио од Драгутина 
Битенца кутију цигарета a нијв гласао, Ma да je 
хтео да гласа ва itera; и 

Да јо na гласачкоМ месту Лесковац, Винко Фо- 
гле') najiij)e гдасар за г. Дрмел.а, a онда ее предо- 
мпслпо и одмах пзјавио да гласа за шега — жа- 
лиоца, a то му nnje признато. 

IlouiTo сип omi равлови ааконски отпадају, то 
je Одбор жалбу одбацио^ a ауномоћије Алојаија 
Дрмеља оснажио. ■ 

Г.ЛИОИИПЛ CABGKA: 

I) Срез   Гјрачац—Доп.н   Лапац 
Жално се Лаја Обрадовић, као против-кандцдат 

на ивбор и мандат Душана Иеанчсвића, наводећи: 
да су  upuienn подопуштопп утицаји у  корист ц>в- 

roBoi' пЈЈотпн-капдпдата, као n да je п.егои пјхичш- 
кандидат агитовао надоввољеним сретствима. Како 
доказе никакве није поднео, нитису наведени ствар- 
iiп разлови, којн би утицали na резултат и&бора, 
то je Одбор жалбу одбацио, a ауномоћије Душана 
Иванчевића оснажио. 

2) Срез  Подравскђ  Слатииа 
Жалио се Стсаап Стојановић, нао против-кан- 

дидат na избор и мандат Др. Игњата Толића, наво- 
дећи само како су вршене недопуштене агитације 
од стране присталица изабраног кандидауа Толића, 
na како то нису законски равлози ва прништај 
ивбора, то je ( дбор жалбу одбацио, a пуномоћије 
Др.  ll.vbiiiTui Толића оснажио. 

:$) Срез Ocnjci. 

Vluuimni су се бирачи Стгвак HiiOtiKoeuh u ■ lajoui 
Козма na избор и мандат Д]). Матеје llc.puha, na- 
иоде11п да су вршене подопуштопе агитације од 
стране присталица Др. Перкћа, na како законских 
разло^а ва поништај избора нема, Одбор je жалбс 
одбациој a пуномоћије Др. Матеје lli-puh« оснажио. 

I) Срез   Костајиица 
Жалио <'е h'pcmuMup ХајдиН, против мандата и 

пзбораДр. Глише ГадиДа,наводећи, да je нзабрани 
напдпдат Др. Тадић са својим присталицама ii])uiiio 
педопуштепу агитацију, na како законских равлога 
за аоништај ивбора нема, Одбор je жалбу одбацио, 
a  nyiioMohiije  Др.   r.imiir.   Тадаћа  оснажио. 

5) Срез lloitii Градшика 
Жалио се Иво Бадрое на ивбор и мандат ђуре 

Шеатовића, наводећи, да je ивабрани кандидат 
HleaTonnii и])шпо недопуштену агитацију', na како 
законских разлога ва поништај избора нема, то je 
Одбор жалбу одбацпо, a иуноМоћије ђуре ШеагповиМ 
оснажио. 

HAIIomiHA   ПРИМОРСКА: 

I)   Срез  Томислав-Град 
Жалио се Никола Долић на избор и мапдат 

Јозе Ватинића, наводећи да je гласало стварно 
мање бирача, него што je записницима бирачких 
()дб()])а и гласачким списковиМа утврђвно, a да je 
додавање накнадних гласача, који стварно нису 
r.ian^iii, учпи.еио у корист п.огоиог протпи-капди- 
дата. Како докаве ne подноси, a стварних равлога 
за поништај избора нема, то je Сдбор жалбу одбацио, 
a пуномоћије Јозе Батинића оснажио. 

2) Срез Макарска 
Жалио ое Мате li'jnpuh, на нвбор и мандат 

Анте Ф. Мастротћа, паиоде1111 да je овабрани 
кандидат Анте Ф. Мастрош%, члан фирме Фрањо 
Мастровић, која je у стецишном поступку, na KUKO 
за ово тврђеае докаве ne подноси, то ј(! Одбор 
жалбу одбацпо, aпуноМоћијеА«тв Ф, Мастровића 
оспажпо. 

:{) Срсз Cir.iiiT 

Жалплп су ее Џсра Ij'ip.mh u Ерминије Јуришић, 
na пзбор и Мандат Др.  Ihjduc.tiuui rji.'ijp i Anljcmno- 
ciiha, наводећи да ce агитовало недопуштеним срет- 
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ствима, да се утицало na бираче у корист изабрапог 
капдпдата Др. Анђелиновића и да за чланове бп- 
рачких одбора нигу одређепа лица, која су трсиала 
бити одређена no иаббрном вакону. Како дркава 
нема, то je Одбор жалбе одбацио, a пуномоћије Др. 
Будислава  Гргура   Анђелиновића  оснажио. 

4) Срез   Бугојно 
Жалио сс upoTiin капдидат Милан Радумило на 

иабор и мапдат Недељка Лраљака, наводећи, да су 
вршене недопуштене аштације и утицаји у корист 
изабраног кандидата. Како докаве no подноси, то 
je Одбор жалбу одбацио a пуномрћије Недељка 
Праљка, оснажио. 

5) Срез Пмотски 
Жалили су се Данко Наптћ u Марко Луетић, mi 

ивбор u мандат Д]). Jama II. Рака, наводећи да су 
вршене недопуштене агитације у корист ивабраног 
капдидата. Како докаае не подносе, то je t дбрр 
жалбе одбацио, a пуномођиЈе Др. Јанка II. Рака, 
осаажио. 

(i) Среа Метковић 
Жалио се Аџте Гњеч, наводећи да су i!]»uioiie 

недопуштене аштације у корпст иаабраног канди- 
дата llirm/ir ф. Ilapanoca. Како докаае не подноси, 
то je Одиор /к-албу одбацпо, a пуномоЈ.ије/ЕГимјзе-Фн 
Параноса,  оснажио. 

<) Срез Биоград на Мору 
Жалилд су се Kpmto Ескињ бирач и Руде Ва- 

чинић, против-кандидат, наводећи, да je од стране 
пзабраног кандидата lipmena агитација за апстп- 
аенцију; да je од стране државних и самоуправн^х 
oprana и])шеп утпцај na бираче у корист иаабранрг 
Нандидата Јосипа Антуновића, да je вршена недо- 
"Уштоиа агитација од стране свештвнства; да су 
куповани бирачи нов^ем, вином, цигаретама и др. 
Како докаве ne подносе нити по.стоје ааконски 
Раалоап за поншптај иабора, то je Одбор жалбе 
0Дбацио, a пуномоћије /осица-4итг/мовн^а, оснажио. 

БАНОВИНА ВРВАСКА: 

I)  Срез Кључ 
'■'"'о се ђорђе Пешевић, na иабор n мандат 

Mn.iana jj, Mujulia, наводећи, да je вршена недо- 
пуштена агитација и утицај na бираче у корист 
нвабраног кандидата. Како докаве не подноси, то 
je Одбор жалбу одбацио, a пуномоћи:е Милана ђ. 
Mujuha, оснажио. 

2) Срез >I|IK(»II,IIII   Град 
Жалио се Cn.ni) Вудимир, на ивбор n дгапдат 

Лере f/jfl/мла, иаводећи, мешање државних власти 
" недопуштену агитацију и утицај na бираче у 
корпст ивабраног кандидата. Како ва своје паводе 
ne подноси доказе^ то je Одбор жалбу одбацио a 
n.vjioMoiinje Пере Грајића,  оснажио'. 

3) Срез Босанскп аетровац 
Жалио се Мшшвоје Керкез на ивбор и мапдат 

Богољуба К. Кујунцића, наводећи да су вршене 
ввдоцуштене i гитације од стране присталица пза- 
брапог кандидата. Како доказс iie подпосп, то je 

Одбор  жалбу  одбацпо,  a  иупомоћије Богољубп К. 
Кујунцића, оснажио. 

4)   Срез   Цазив 
Жалили су се Ибрахим Дурић и другови и Суља 

Суљић, паводећи, да' су na разним гласачкшЛ мс- 
стима гдасала и лица која немају бирачко право, 
као n да je вршена недопуштена агитација и врбо- 
вање гласача у корист изабраног кандидата Хасапл 
Торомтовића. Како доказе за ово тврђење ne иод- 
носе, то je Одбор жалбе одбацио, a пуномоћије 
Хасана  Торомановића,  оснажпо. 

БАНОВИНЛ ДРИНСКА: 

I)  Срез  Ваљевски 
Жалио се Вранко Јовановић, противу нзбора 

и мандата Носте Алексића, наводећи, да je ивабрани 
кандидат Коста Алексић, бпо војни бегунац, да ее 
налааи под истрагом и да одговара за дела пз §§ 
43 ц 72 тачка 2 Војнр-кривичног закопа. Како 
паводп ne сачшвавају равлог за аоништај ивбора 
ио чл. .r)G Устава и § 9 Закопа o иабору народних 
посланика за Иародну скупштину, то je Одбор 
жалбу одбацио, a пуномоћије Косте Алексића, 
оснажио. 

'J)   Срез   Сребреиичкн 
Жалио се Павле С. Беатовић^а. иабор и мапдат 

Алије Селмановпћа, наводећи да су вршспе педоиу- 
штепе аштацпјо и утицај на бираче у корист пза- 
браног кандидата. Како докаве ne подноси, то je 
Одбо]) жалбу одбацио, a пуномоћије Алије Селма- 
новића, оснажио. 

;{)  Сроз Јадрански 
Жалили су се Милан Padojeeuh a Ридован Ле-' 

тровић na ивбор n мапдат Милупшиа A. Јевтића, 
паводећи, да су вршене недопуштене агитације и 
утицај na бираче у^корист изабраног кандидата. 
Како стварне доказс ne подносе, то je Одбор жалбе 
одбацио, a пуномоћије Милутина A. Jitetaulid, 
оснажио. 

4)  Сроз Чајпичкп 
Жалили су ее Хајри Велић u другови na ивбор 

и мандат Хусејина Kaduka, наводећи да су вршене 
недопуштене агитације и утицај na бираче у ко- 
рнст ивабраног кандидата. Пошто докаве ne под- 
носе, то je Одбор жалбу одбацио, a пуномоћије 
Хусејина Кадића, оснажио. 

5)  Среа Фојничкв 
Жалпо се Др. Павле Премужић, наводвћи, да 

je na пзвсеппм гласачким местима бпло переда; да 
су вршепе недопуштене агитације и утпцај na би- 
раче у корист ивабраног капдпдата Хазима Чоха- 
liulia. Како доказе за ono тврђење ne подносп, то 
je Одбор жалбу одбацио, a пуномоћије Хашма 
Чохаџића, оснажио. 

БАНОВИНА ЗЕТС.КА: 

1)  Срвз Лпдрпјсипчкп 
Жалили су се Милован Милогиевић и Новица 

Поповић na пзбор и лгапдат Милутинџ Јслика, ма- 
водећи да су власти вршпле недопуштен утицај ka 
бираче n да je вршена ведоавољена агптацпја у 
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корист ивабраног кандидата. Одбор налази да и;!- 
пети наводи нису ваконски равлраи за поништај 
нзбора, neli да треба после верификације мандата 
жалбе достаиити Министру Унутрашњих [Тослова 
с молбом, да će ианоди у жалбама провере и евен- 
туални кривци казпе, a да ce жалбе одбаце n пунр- 
моћије  Милутина  Јелића,  оснажи. 

2)  Cpea Ђаковичви 
Жалили су ce Миленко Радуловић, Јагоги Вла- 

хдвић, ђура ђурагиковић, Baca Шалетић и Јордан 
Симић сваки посебнр, наводећи д*1 су пршопе нодо- 
пуштене агитације м утицај на бираче у корист 
иаабраног кандидата Милоја Сокића. Какр ни једна 
жалба ис подноси стварне докаве, то je ОдГм1|1 све 
ИуалГи' идоацио, a муиомој.пјо 1\IиЈојаСокићаосшжпо, 

3)   Cpea   Мнлешевсво^Прибојоки 
<l>.i.m.m су ce: Mu.iaii gonili. Гј.аИимир Козомарић 

и ђорђе Аничић, сваки за себе na ивбор n мандат 
Bojna Нуртовића, наводећп да су вршене недопу- 
штене агитације и утицај li;i бираче у корист ива- 
браног кандидата. Како mi јсдпа жалба доказо ш' 
подноси, то je Одбор ene Tj)ii жалбе одбацио, a пу- 
номоћпје  Војка  Куртовића оснажио. 

I)   Срез   НевесИњско-Билећски 
Жалили су ce: Тодор Томановић, Секула Зечевић 

u Данило Лажетић, сваки ва себе на нвбор и мапдат 
Трипка Нинковића, наводећн, да су вршене недопу- 
niTciio агитације и утицај на бираче у ^орист ива- 
браног кандидата. Како пп једна жалба не подноси 
докаве, то je Одбор eno жалбе одбацпо, a пуномоћије 
Трипка   НинНовића  оснажир. 

5)   Cpea   Шавничко-Гатачви 
Жалио ce  Радован  Томић,  што му  mije била 

iioTiqil|ciia  код   суда   каидидатска  листа   од  стране 
Касационог li^'lia, na како je ивнети навод неумесан, 
TO јв Одбор ову жалбу K-a.d iicv.Mi'riiv одбации. a иу- 
номоћије Васиља rplinha, осиажио. 

(>)   Cpea   IIIIKIIIMIICKII 

Жалио ce Јоааи Мијушковић, на ивбор и мандат 
Др.  Николе Кешељевџћа, наводећп  да   ј<; кандидат 
ва овај cpea Никола  Варовић био и претседвик би- 
рачког одб()])а јсдиог гласачког мс-та.  Ivaiai je маипд 
ианет \ жалби нвЈМесан и не садржв равлог ва 
поништај ивбора, то je Одбп]) жалбу одбацио као 
неумесну   и   пуномоћије  Др.   Николе    Кешељевића 
(iciiavi.'im. 

t)   Cpea Фочанско-Плеваљскп 
Жалили су ce: Војислав Ненадић и Вук ЛацЈца- 

новић, cnaivn ва себе, na нвбор п мандат Шусрије 
Нуртовића, навоДећи да je (^вабрани кандидат llly- 
п uja Куртовић,111умарскичиновник у Држав, Шу- 
мском предувећу „Шипад". Како Куртовић нијв 
активни државни чиновник, већ само чпишшик 
једиог Акционарског Предуаећа, које je сада др- 
жавпо, то ји' iKK ■mjii (мучај па ij 12 Закопа o ивбору 
народшн посланика за Народну скупштину и чл. 
58 Устапа, то je с тога Одбор обе жалбе одбацио, 
a nviKiMoiiiijc /J/i/h-pnjc /хуртовића оснажио. 

s)   Сјхм  Цетињско-Барсвв 
Жалио ce Никола Зубер, на ивбор и мандат 

Гавре  Miuiouieeuhd, наводећи, да je вршен утицај 

нлапи na оираче н недопуштена агитација у корист 
пзабраш)!' к-аидидата. Како жадба не иодиоси доказе, 
то   je   Одбој)   ri.-a.iuv   одбацио,   a   iiviiOMoiiiije   Гпвре 
Милошевића оснажио. 

HVIIOIMIИЛ ДУНАВСКА: 

I) Cpea Качерскн 
Жалпо ri' IliiiiiiiMKji Miijiuli na иабор И мапда'!' 

Раденка Сарачерића, наводећи да je ивабрани кан- 
дпдат Сарачевић активни државни чиновник, те ce 
mije могао ни капдпдонатп, као и да су од страие 
присталица ивабраног кандидата пршепе недопу- 
штеие агитације n утицај na бираче. Како ce ив 
приложеног увбрења Начелства срева качврског 
Бр, 18891 од 15 новембра 1931 сод. видп, да пза- 
брани кандидат Радеико Сарачевић није државни, 
adi uaiiiinmirKii чппоинпк, те ce иа и.ега na могу 
iijiiiMcnimi одредбе S 12 Закопа o пзбору народних 
посланика ва Народну скупштину и члапа 58 Устава, 
то je Одбор жалбу одбацпо, a пуномоћије Раденка 
Сарачевића оснажио. 

2) Cpea Младеновачки 
Жалио ce Mu.ian ПетроеиЂ na нзбор и мандат 

Владимира I/, ђорђевића, наводећи да заменпк пза- 
браног кандидата нема личних квалификација, јер 
пекга пуних 30 година. Како ce овде нмају ценитв 
лпчпп услови само изабраног кандидата, то павод 
изнет у жалби не може бити законски разлог за 
поништај мандата иаабраиог кандвдата, те с тога 
je Одбор жалбу одбацво, a пуномоћвје H.iaOnMapa 
M. ђорђевића оснажво. 

3) Срез Алвбунарсвв 
Жалво ce Милаи Обркнежевић na ивбор u 

мапдат Војислава '/'codopoeuha наводећи у жалби, 
да су вршеве ведопуштене агитације и утвцај на 
бвраче у корвст изабравог кавдвдата, као в да су 
у гласачке спвскове увошена лица, која уопште 
ппсу 1'ласала. Како доказе no подноси, то je Одбор 
жалбу одбацво, a пуномоћвје Војиславџ Teodopoeuha 
оснажно. 

I) Срез Батввсвв 
VK'a.Tino ce Малпрад Пссг.п/новић na ввбор И 

мандат Љубомира Вањца, паподећп у жалби да су 
вршене педопvnrienc агптацпје u утпцајп na бпраче 
у корист взабраног кандвдата. Како доваве ве 
подпосп. то ј(! Одбор жалбу одбацпо, a ii\iioNioliiije 
Љубомцра Гиш.иа осважво. 

•">) ('pet ЕСовачичвп 
Жалио ce Владимир Прелер и друговв na ивбор 

n маадат Михаила Живанчевића, наводећи да су 
вршеве ведозвољене агптацпје в утвцај иа бираче 
у корвст изабраног капдпдата.-Иошто доказе не 
подноси, то je Одбор жалбу одбацио, a пуио1чо11НЈе 
Muauv.ia Живанчевића оснажво. 

(!) Cpea Павчевачвв 
Жалио ce Георе Виршјан na ивбор и мавдат 

Др. Велиаара Јанковића, наводећв у жалбп, да еу 
вршеве ведопуштене агвтације и утвцајв иа бвраче 
у ворист изабраног кавдидата. Како жалба ппкакве 
докаве ne подвоси, то ј<^ Одбор жалбу одбацио, a 
пуиомоћије Д]>. Веливара Јанкоеића осважио. 
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7) Срвз Велоцркваискв 
Жалио се Jaca Рогић на иабор и мапдат Др. 

Негосима Живковића наводећи, да су вршени педо- 
пуштенп утицаји и иодозвољеие агитације од страпс 
општинских часнпка у корист изабраног каидидата. 
Како доказе пе подносп, то je Одбор жалбу одбацио, 
a пуномоћије Др.   Нееосима ЖивковиНа   оснажио. 

8) Срез Илочкм 
Жалио се Др. Гига Николић иа избор и маидат 

Душана Поповића, каподећи да су вршени педопу- 
штеип утицаји na бирачо и иедозпољеие агитације 
од стране општппских часнпка у корист изабрапог 
капдндата. Како доказе нс подноси, то je Одбор 
жалбу одбацио, a ауаомоћије Дугиана ПоповиЦа 
оснажио. 

БАПОШШЛ ВАРДАРСКА 

1) Среа Струмичкп 
Жалио се Mane Хацијсвић, na избор и мапдат 

Др. Томе Фиданчсвића, панодоћи, да сс пзабранн 
каидидат служио ледозвољешш сретствпма у аги- 
тацпји п да су пршоип разпн недопуштеии утпцајп 
на бн])аче у н.егопу корист. Како доназе ne подноси, 
то je Одбор жалбу одбацио, a пуномоћије Д]). Томе 
Фџданчевцћџ оснажио, 

2) Ср^в Ичии.ски 
Жалпо се Михајла ВикентијевиЋ na пзбор и 

мапдат Хаџи Тодора ДимитјшјсвчИа, паводсћп у 
жалбп, да се јо изабрапи каидидат' у агптацпјп 
служно педозвољеппм сретствпма. Како доказе ne 
подпосп, то je Одбор_ жалбу одбацно, a пуномоћијв 
Хпџи Todopa Дгшитријевића оснажио. 

3) Срез Грачавочвв 
Жалио со двема Јкалбама  Војислав Баљозовић 

Ha иабор u мапдат Добросаои Joenunlta, наводећл 
Да еу вршене недоввољене агитације и утицаји na 
бираче у кориот иаабраног кандидата. Како доказе 
""je подпео, то je Одбор жалбу одбацио, a пуиомоћпје 
jloOjiocuea   JoiiUMuhu  осважиб. 

4) Сров Неродимсво-Подгорсвв 
Лчалили су се Марко ДеспотовиН и Петар Map- 

»и>вм», свачи аа себе, na пзбор и мандат Др. Драгу- 
гиина Костића, наводећи у жалбама, да оу вршени 
разни утицаји na бпраче, да je вођепа подозвољена 
агитација у корист пзабрапог кандидата, као и да 
je бпло пзвсспих неправилности na дан иабора у 
гласачком Мвсту Штимље I. Ivano жалиоци muv 
"одиели никакве докаве, то je Одбор обе жалбе 
одбацио, a пуномоћије Др. Драгутина КостиПа 
оонажио. 

5) Среа Горп.оцолошки 
Жалио се Kadpu Салијевић   na ивбор n мандат 

^рсе  Фотирића,  наводвћи,  да су вршене недопу- 
^тепе агитације и утицај na бираче у корист нва- 
panor кандидата.   Ј^ако доказс ne подноси,  то je 
ДбоЈ) жалбу одбацпо, a пупомоЈшје Лрсе фогпирића 

0с»ажио. 

6) Среа Ислсткн 
Жалио се Todop Живковић, na ивбор и мапдат 

лексаидра АксенгТшјеиића, наводећв да су вршене 

недопуштене вгита^вје и утицај na бираче у ко- 
рист ивабраног каидидата. Како докаве никакве ne 
подноси, то je Одбор жалбу одбацно, a пуномоћије 
Алексаидра Аксентијеџића   оснажио. 

/) Срез Кочанскв 
Жалио се Влагоје Лавловаћ и Тома Ванђеловић 

на пзбор n мандат Мите Димитрајевића, паводећи 
да се изабрапп капдпдат елужно педопуштеним 
сротствима у агптацпјп n поткупљивањем. Како 
доказе нису поднели, то je Одбор жалбу одбацио, 
a ауномоћије Митс Димитријевића   оснажио. 

s)   Срев   Битољсво-Мориховски 
Жалпо ее Joean Алптпармаковић на ивбор м 

мапдат Николе Марковића, наводећи да су вршепе 
педопуштеие агптацпје n утицаји na бпраче у корист 
пзабрапог кандидата. Како доказе no подноси, то 
je Одбо]) жалбу одбацио, a оувомрћије HUKOM Мар- 
Koeufia   оснажио. 

9) Среа Гаилавски 
УЈгалпо се Рамуш Османовић na ввбор n маидат 

Драгомира М. СгпанојевиНа, наводећи, да су вршеви 
paaiin утпцајп na бираче и недоввољева агитација 
у корпст ивабраног капдпдата. Kano доказе mije 
подпео, то je Одбор жалбу одбацио, a пупомоћпје 
Драиомира М. Сфанојевића оснажио. 

10) Срез БосилрОградски 
Жалпо се Ћирил Михајловић na пабор n мапдат 

Воре Хрпстића, паводећп, да je вршена педопу- 
штепа агптацпја и утпцај na биравеу користивабра- 
нога капдпдата. Како доказе ne подноси, то j o Одбор 
жалбу одбацио, a пуномоћије Воре Христића, 
оспажпо. 

11) Срев Власотшгачкв 
Жалио се Душан Ст. Иилошееић, наводећи'^а 

со ивабрани кандидат Димитрије Он. Попоеић, кан- 
дпдовао као учитељ у пенвији ив Вдасотинаца; да 
су гласала два бирача, који су војници сталног 
кадра; да првтседник бирачког одбора у општини 
орашачкој nnjo иустпо да гласа Вожидара Тодоро- 
вића na, Гложапа, n ако je овај бпо уведеп у гла- 
сачни списак, подносећи за ову тврдњу ивјаву од 3 
лица, дату пред влашћу, na шта оу ео и заклелп. 
Даље je навео, да се г. Димитрије Он. Поповић, 
кандидовао, што со видв ив кандидатске лиоте, 
као учнтсл, у пепзпјп, Док je on, r. ilouoeuh и у 
времену кандидовања и сад активни државнв чи- 
новник, iiiTo je противно ставу 1 § 12 Закона o ивбору 
народних посланика. 

Одбор je радв проверавања овог последњег 
навода ватражио иввештај од Гоеподппа Министра 
Просвете: далп јегосподив llonomili учптељ у пвн- 
зпјп нли je активни државнв чпповппк — учитељ; 
или je отпуштен, плп му je мосто оглашепо за упраж- 
n.eno п од када. 

Господпи Мппистар просвете актом својпм од 
11 твкућег меседа К.Бр. 484 посдао je cviejteliii ив- 
вештај  Верпфпкацпопом  одбору: 

„Господппе Прегседпнче, према тражењу На- 
родне скупштине Бр. Doti од данас, имам част ив- 
вестптп, да je г. Димитрију Он. Поповићу, бившем 
учптељу у Велесу, место упражњеиа одлуком O.ll. 
]jp. 3487/29 од 21  новембра 1930 годинв", ш 
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За отш je Одбор iiamao: да б])ој гласова o 
којима жалба у прва дна наведена става говори no 
утичу иа ивборни ревудтат у оиоме среау. 

Даље je Одбор nauiao, да je лобпвснии пзве- 
штајем од Господпиа Мптитра просвете утврђоно, 
да je г. Димитрије Он. Поиовић пЈЈСстао бити 
активни државнв чиновник jom крајем 1930 год., 

njie кандидације, с тога Одбор напави, да жалбу 
треба одбацити, a пуномоћије г. Ноповика оснажити. 

IJAHOIMIIIA МОРАВСКА: 

1) Среа Царибродско-Лужпичкв 
Жалио се Лца Станковић, на uauop и мандат 

ђорђа /iiipiilni, наводећи да се подопуштошш орет 
ствима утицало na поједпие гласаче и у опште во- 

. дила недозпољопа агитација у корист ивабраног 
капдидата Ђирића. У жалби се никакви докави ne 
подносе, с тога je Одбор одлучпо, да со жалба од- 
Гацп,  a пупомоКпјо Jjoplja ћирића оснажи. 

2) C|)(';i Добричкв 
Жалили се: Мапко Благојевић и Михајло Ijop- 

Ijceuli. У жалбама се наподп и подноси упс])еи.е 
да су дие зг])аде у којпма je гласап.о било нјјшоио 
бпле без ограде. Да je од стране миогпх чиноппика 
u општинских часника пршен утицај на бираче, 
да гласају у корист изабраног кандидата г. ЈЗојп- 
новића. За ове ове наводе у жалбама ее доказп ne 
подносе. 

Одбор je uaiuao, да су жалбеип иаводи Ј1ел11- 
мпце без утицаја иа ])езултат гласан.а. a делпмице 
педоказапи, с тога je одлучио, да се жалбе одбаце, 
a  пуномоћије  Јоваиа  .1.   Војиновића    оснажи, 

3) Среа Параћинскв 
Жалпо со Милап Pa juli, на ивбор и мапдат 

Божидара Глаеичкое, нанодећи да je B])iii(>iia недо- 
цуштена агитација у корист ивабранога кандидата 
Глаппчког. У жалби се докави ие подносе, с тога 

чје Одбор одлучио, да се жалба одбаци, a пуномоћије 
г. Главичког   оснажи. 

I) Срез Зајечарско-Тимочкв 
Жалпо се Пикола И. Николић, на пзбор п ман- 

дат HUKOM li. ('iuait;<ieiilia, наводећи, да je иршопа 
не;.оввољена агитација u да се утицало иа бпраче у 
корпст ii3a6])aiior каидидата CTaJKoimlia. УЈчалба ne 
садржи никакве доказе, с тога je Одбор одлучпо, да 
се жалба одбаци, a пуномоћије Николв И. Стајко- 
(iiitui   оснажи. 

5)   ('|i<';t  .laiici.ii 

ЈКалилп се: Мит Јоваиоаић u Носта ђорђевић, 
иаиодеКп да јо ивабрани кандидат lllakup Алиловик, 
бпо оптужеп за убиство пекпх иаших војлика у 
иовлачељу 1915 године. Даље, да je Шаћвр неписмев 
ii да ne зна државни јевик. 

Из пресуде надлвжног суда, која je уз /налбу 
од жалилаца поднета Одбор се уверио да je иза- 
браии Шаћир допста био под судом за претстављена 
кривична дела, али да je ослобођои као иевпи. По 
томе je Одбор иозвао изабраиог каидпдата lllaliiipa 
у седницу Одбора и uomjio се увврио да испуњава 
услове na тач. 3 i) 11 Закона o шбору iiai>()junix 
послђника, то je Одбо]) одлучпо да сс жалба одбаци, 
a ауномоћијв Шаћира Алиловића   оснажи. 

(l) Среа КљуЧво-Брзопаланачко 
Жалио се Дгшитрије Бадејбвић, наводећи да je 

вршена од стране неких чнноввика и приста.шца 
ивабравог капдидата Васиљевића недопуштена аги- 
тација у корист Васиљевића. У жалбв се докави 
ле подвосе. Одбор јо одлучво, да се жалба одбаци, 
a пуномоћије Д]). Стевана Bacujbc.euha   исЈгажп. 

7) Сроа Хомољовв 
Жалио се Косша JI, ђорђевић, ira ввбор н мандат 

Mupi.-ti II.i. Урогиевића, наводећи, да су иввеснв 
чввовници'агитовалв у корист ввабравог кандв- 
дата Уров1еввћа. Уз жалбу су подвета уверења: да 
су пзвеспп чиношшцп долазпли у ту оиштипу 7 п 8 
иовембра one годвне; Увв] pibe овштвве Суводол- 
ске да су тано1;е некв чино.внвцп око i сата no 

.иодпе на даа ивбора дошлп у оиштпиу Суводол a 
11])01гели глас да je каидидат Vpoiiiemili до тога 
часа бпо добио luiino од свога против кандвдата 
око 1.000 гласоиа; друго унсрсмве општиве Суво- 
долско, да двориште опвггане Суводолске iuije било 
затвореио у (i сати увече, те се гла<ало до 7.30 
часова упече n да су пред вградом, у којој je гла- 
саи.е вршево, стајала два жандарма наоружава и 
вападалв na бвраче ва које су ввали да су распо- 
ложенв за кавдидата 1\()сту JI. Ђорђевића', као и 
да су хтели да ухапсе Раденка Стојичевића ив 
Суводола, ма да зато ппкаквпх разлога muv 
имали; \верен>е суда општвне Лавничке, да су 8 
новембра долавили у Лавввцу и били ва биралшвте 
иеки од чиновника; ' ве])еп.е опттипс МплатоиачЈче, 
да je учвтељица Фрањица Челав, на даи гласања, 
била у гласачкој соби за иремо i.iacan.a у тој ом- 
iiiTimii, и пз псте излазпла у двориште с времева 
na време u агптовала за кандидата Vjjouieanlia; n 
друго уверење општипе Осаничке којвм се тврди 
да je Мплутии JoBanomili, садаи.п деловођа општпне 
Јасиковачке, ])aiiirje као деловођа општине Оса- 
ничке био осуђен ва 9 месеци ватвора ]>али фаЈхси- 
фиковања иаборних аката. Уз уве])С1г,а иодносп и 
шимеиу пајаму неколико сведока, којима се тврдп 
да се n])miuio педоиуштеио утвцање иа поједиве 
бираче. 

Одбо]) je вашао да подветв докавв ие првстав- 
љају законске Ј)азлоге, са којпх би се пзбо]) могао 
noHiiiiiTiiTii, с тога je нашао да жалбу треба одба- 
цити, a пуномоћије Мирнч Ил. Урогиевића осна- 
жити, a жалбу са прплозпма доставпти г. Министру 
\ иутраши.пх послова с молбом, да се наредв истра- 
га протпв криваца. 

Ha основу iiaii]KV( иоложепог Иерпфпкациони 
je одбрр утврдио: да су посланвчка пуномоћија 
свих папред вменованвх народних посланвка пео- 
спорена, - - с тога има чагг пјх^дложпти Пародпо' 
скуввггинв да n ивборе iiaii])e;i именовавих вародних 
посланика изволп у целппп осважити. 

II 

СРЕЗ ОТОЧАЦСАВСКЕ БАНОВШ1Е 

IIa пзбор рЦр. /pipljn Вранковића у овом срезу 
ивјавво je жаДбу Др. Милаи Срђа ILiuh, адвокат 
ив Оточца. У жалбв ваводв да je на дав ивбора 
8 новембра текуће године у гласачком месту U каре 
II бпло стварно гласало за Др. Ћорђа Ираиковића, 
303 гласача, a за »era — Др. Илића 5(5 гласача и 
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Да je такав резултат од' страпо општинске власти 
био достављен среском начвлнику, na ir објапљен. Да 
je no TOIM од cTpaiio претседника Бирачког Одбора 
na томо гла( ачкомместу-- Милана Вракуса, ^ввршено 
фалсификовање изборних акта на тај начин, што 
су уништени ваписник o раду Г)П])ачког одбоЈ)а и 
гласа1чки спискови у којпма су na даи пзбора упи- 
сивани гласачп за једпог п другог капдидата, na je 
састављен иов записник o раду Бирачког одбора, a 
такође и нОви гласачки спискови u no истима озна- 
чено, да je гласало укупно у место 359 — 541 гласач 
и то: за Др. Тјорђа Вранковића 530, a за жалиоца 
Др. ILmha 11 гласача. Да je na основу овога Главни 
бирачки одбо]); пошто je раиијо бпло објављеио да je 
Др. Илић у целом пзборпом срезу био добио 3.380 
гласова, a Др. "ђорђе Вранковић 3.159 гласова, узи- 
Мајући у впд пов — фалсификовани рсзултат гла- 
сања у гласачком месту Шкаре II, утврдио да јо 
гласало укуппо 3.38G гласача за Др. ђорђа Бран- 
ковића, a 3.335 за и.ега - - жалкоца Др. Il.inha и 
прогласио за ивабранбг у овоме срезу Д]). ђорђа 
Вранковића. 

Д]). Ллић у <'B(jjoj жалби noiie/t осталог навео 
je n то: да je фалсификовање пзборних акта извр- 
шеио на тај начин, што je претседник Бирачког 
одбора Милап Вракус no завршеиом гласању 8 по- 
вембра ове гоДине, одиео запечаћена изборна акта 
општпнским початом у свој стан, који се палази 
у школи n сгражу одређену за чување зграде, у 
којој je гласаше обав.ље110, отпустио, изјавивши 
да му mije иотробпа. Да je изборна акта предао 
старешини среског иуда у Сточцу тек у 4 часа no 
иодпе 9 повембра, ма да je у Оточац стигао још 
У i) часова upe иодне. Да je, да би могао уништити 
записник o раду бпрачког одбора и гласачке спп- 
'■кове, OMOT ca печатпма општписког оуда поцепао 
Па no пзвршеиом фалсификоваи.у пстп запечатио 
Ча два места школским псчатом. 

Г. Др. ILiuh уз жалбу,аза доказ жалбеиах на- 
иода, поднео je у оверепом потврђеном препису 
испит еведока као и крпвичпи испит окрпвЈвепог 
Милана'Вракуса, претсбдника б1Г1)ачког одбора ito 
КривичНОМ прсдмету противу Вракјјсп због дела ил 
i? 84 Закона u избору народних i ооланика - - no- 
ништај и фалсификовање изборних акта — све 
овереио од Котарског суда у Оточцу. Поред тога 
подисо je u оверен оригиналан потпис Николе 
Орлића, који je био претставник шегове кандидат- 
ске лигто у овом гласачком месту. 

Главпи бирачки одбор у свом пзвештају, који 
ј<* доставл.еи уз остала пзбориа акта, после исцрпне 
ДИскусије поводом овога случаја, коистатовао je: да 
постоји очита неправилност у погледу пос^упања 
са изборним актнма са гласачког места Шкаре 11 и 
Да je основана сумња, да поднети записнлк и 
гласачки спискови ne одговарају правом стању 
ствари како je бпло па дан гласап.а у том гласачком: 
Месту, na како Главни бирачки одбор, иошто je 
ГЈ1аеаи.е обавл.еио у том гласачком месту, кема 
могућности да нареди накнадни пзбор за ово гла- 
(|ачко место, то je прогласио за изабраног Д]). ђорђа 
•^ранковића, одлучивши да скрене нарочиту пажљу 
,1а])одној скупштини на onaj случај те да ona при- 

■'"ком верификације посланичких пуномоћија има 
■х   "иду  изпете околиости. 

Др. Jjoplji' Вранковић подпоо je акт —ж-албу 
У којој je навео: да се од стране инж. Живановића, 
ЧЈефа Оточке uMonnc општппе и лугара Joee Ванм- 

нина вршпла недопуштена агитација и утицање 
na бираче у кори т шег^вог орртив-кандидата 
Др. Илића; да je на иеко.ппко гласачких места 
фалсификовањеМ изборних акта лажно првгстављен 
изборни резултат у дотичппм местпма у корнст 
Др. Илпћа. Ради тога он - Др. Bpaiutoeuh подпец 
je више кривичних иријаиа иротиву одговорннх 
лица ii тс пријаве у простом препису приложио 
je уз своју Жалбу. Ради потврде иавода пзнетих у 
жалби позпва се и на известан број сведока. 

После пажл.пног проучавап.а жалбн п уз н>их 
поднетих доказа, пзвештаја Главног бирачког од- 
бора и пзборнпх аката у иоједиинм гласач им ve- 
стима овога среза, Одбор je нашао: 

1) Да сс паводи изнети у жалби Др. "ђорђа 
Вранковаћа пс могу сматрати за доказане. 

2) Да je омот у коме цу била изборна акта са 
гласачког места ПТкаре 11 n којп je иреко Главног 
бирачког одбора достављен Народној скупштини 
ваиста запечаћен иечатом школе у Шкарама. Одбор 
je yiiope:'iio сравнио оригинаЛни аотпис Hn- 
коле Орлића, претставника кандидатске ластв Д]>. 
Илића, доставл.еп му уз жалбу Др. ll.mha, a овереи 
од страпе Котарсксг судау Оточцу, са иотписом исто- 
га на записнику бирачког одбо]1а и гдасачким списко- 
вима са гласачког мсста Шкаре II и иашао, да 
бригинални uoTuiic оверен од Котаргкогсудау Оточ- 
цу п omi иа запионику и гласачким списковима 
нису micami  једиом  иетом руком. 

Да je иолеђвњем no тужби Др. Илића, a про- 
тпву претседника бАрачког одбо])а у гласачком 
месту Шкаро II — Милана Вракуса, у колико je 
исто садржано у поднетим испитима сведока под 
o6eliaiioM заклетвом n псппту окрпвлЈенога Вракуса, 
доведеи у потпуну сумњу резултат гласања у томе 
гласатком месту, п то onaj резултат, који je у иа- 
борним актима са тог гласачког места доотављен 
Главпом бпрачком одбору н na осиову кога je Главни 
бирачки одбор огласио за изабраног Др. ђорђа 
Вранковића. 

3) Како резултат избора у гласачвбм месту 
Шкаре II несумњиво утпче на целокупан изборни 
резултат у томе срезу, то je Берификациони одбор 
одлучио, да се ua томе гласачком месту, a Ш дан 
27 овог месеца има провести иакиадно ново 
гласан е. 

Ради овога нмају се преко Мшшстарства 
\ путраиш.их поелова доставпти општинскоМ суду 
у Шкарама за ono глаиачко место стални бирачки 
списак и обс кандидатске листе. 

Како je председник бнрачког одбора Милан 
Вракус под крштчиом истрагом вбрг дела фалси- 
фикаха изборних аката — § 84 Закона o избору 
народних посланика, — и тпмс спречен да на нак- 
иадном гласаау врши дужност претседиика би- 
рачког одбора, то се Министарству j нутраш- 
ibiix послова има скренути пажња, да je насту ио 
случај пз става 4 § 37 Закоиа o пзбору народних 
посланика и да падлежии срескп иачелиик пМа 
одрсдитп за претседника бирачког одбора у овом 
гласачком месту једног пз реда кМетова или ои- 
штинских олбо})т1ка дотпчие општине, и o тоМе 
издатп му акт иа реверс. 

Мнппстарству се има скрепути uavioi.a и на то, 
да се ово пово гласање пма у свему обавити у оста- 
лом no прописима Закоиа o избору народних no- 
сланика с тим, да сс резултат избора no пзЈфшеиом 
гласаљу  има доставити у започаћеном завоју, не 
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Главном бирачком одбору ueii пепосролио Народној 
скупштпнп за  Верификацвони одбор. 

Одгађајући и.ч овај пачни допоиши.о дефини- 
■mniic одлуке o ii3Goj)y у оном изборном срозу у 
смпслу става 3 § 9 Закоиа o посдовиом реду у Ha 
родкој екупштинп, одбор предлаже, да се тек im 
добипепом накпадиом резултату гласан.а са овог 
глаоачког места ii))iicTyiiit доношењу дефинитивне 
одлуке o избору за овај  изборш! срез. 

* * * 

У току сиога р.чдп Одбор je прнмио непосредно 
жалбе н то: Милорада Б. Филиповића пз Кијова, 
cpesa Подримског, иа ивбор и мандат Андрије /»". 
Кујунџића, ивабраног за народног посланика ва 
срез Подрнмскп и Игточкм Бановине ветске; Дра- 
гапа /'. ђурића из Бпља, на избор п мандат пза- 
браног капдпдата Драгише J. Леовца, за срсз Дарда 
Бановине дунавске и Јована М. Живадиновића, 
апотекара иа Београда на нзбор ir маидат иаабраног 
народног посланика Живојина Јеремића за срез 
Грочапски,   Јзаповпис   дунавске. 

Како су про пријемаовихжалбипуномоћија тих 
изабраипх иародинх посланика itoh била оглашона 
за пеосиорна, то ове жалбс, као одоцнеле, нису im 
увимане у pacAiarpaibo. 

Одбору je чаот умолитп Иародиу скупштину, 
да овај љегов извоштај пзволи примптп и уевојптп. 

За пзвестиоца Одбор je одредио  r. Др. Николу 
HuKiiha. 
12 децембра 1931 годпио у Београду. 

Прстспдшп; Берификацпоиог Одбора, 

Милап CIIMOHOUHII с.р. 
Секретар, 

Др. ВлаДИКШр Craimiiiiili ci). 

Ч Л Л II OBU: 
Д||. Нивола IliiKiiii с. p. 
llrn.iiT U. ('тсфлнопп!! c. p, 
Др, Славко Шећеров c. |>. 
Др. Лавоолав Хаижок c. j». 
IlepO  IllinilinilCnilii   C.   [I. 
BlfTOMHp  l5i!;(UKOi!iili  c,  p. 
Стјепап MaKcinionifli e. p. 
Ђока .loiiaiioniili c.  p. 
Мнх. P. JCIITIIII c. p. 
Др. Jeiiiii Видић c. p. 
Петар It. IMapi.-oinili e. p. 
Bojico IV.vpToitnli c, |». 
Др. Мвшенво IMapKoiiiili c. |». 
•'.vpaj Д.уГ)окоп||1» c. |>. 
Милап Мравље c. p. 
Др. Светислав Поновић e. p. 
Др. Иогдаи Видовиђ c. p. 
Вјокослаи Пђгавдлер c. p. 
Салпх Баљић e. p. 

ПрешседнЛк Верификаиџђнаг одбора Mvinvn CII- 
Monoir h: Пошто je, i огнодо послаиицп, прочитан 
извештај Верифпкационог одбора, то со сада no lio 
словннку прелази na претрес п решаваи.е у целипи 
o евима оимм пзборипм маидатима, за које je Вери- 
фпкацшит одбор нашао да оу неоспорви, u као такне 
иредлоипш пх Народној екуиштипи да она те изборо 
оснажи. Како се за реч o том одељку иије ннко 
iipnjaniio, то ставлам тај одољак na гласање. Гла- 
lalieсоседен>ем п устајањвм. Радп тогамолим, госцо- 
ду народпо иосланпкс,  да изволе сести. 

Госиодо, ко je за то, да се овај одел.ак o неоспо- 
peiinM мандатима Верификационог одбора ие i рими 
т.ј. ко mije за то да се ти мандати које je ои као 
неосиорне иредлошио, оспаже, него ко je иротив 
тога, т.ј. да се тп мапдати оспоре, тај Le устати, 
a ко je за то да се овај ооељак Верпфикационог 
одбора прима одиоспо н.егов извештај, и тиме тп ман- 
дати оглаее за неоспорме, u као танве оснаже, тај 
ho ссдетп. (Свп ееде). Пошто нико ne устаје, то 
нзјавл.ујем да je Народна скушитина једноглаено прн- 
мила први одељак пзвештаја Верпфнкацпоног од- 
бора, који je v iiaBoiiiTajv озпачеп под рнМсним 
la и б. 

Сад ирелазимо na оретрес и решавање o другом 
одељку пзвештаја Верифпкациоиог одбора. За ])еч 
се пријавпо пародпи посланик г. Др. Г. лгоријс 
ТадиЈ!. Ja пмам част да t'KpcueM пажп.у народном 
посданику г. ТадаЉу да, код дискусије o одељцпма, 
вародни посланвк има право na реч од пола сата. 
(Цр, Глигорије '1 aduh: Јасио ми je, г. прстседниче). 
Има реч r. Др.  Рлигорије ТадиЈ!. 

Г. Др. Глигорије Ta;i,iili: Господо народни по- 
оланици, Верифииациони одбо]) Народне скупштипе 
ирсдло/кио je гледе 11збо])а у срезу Оточачком, да се 
пма провссти поновно гласање на једпом глаеачком 
месту п то Шкаре II, a иза тога да би сс имало по- 
iioBo узетн у претрес цсло пптан.о избора у Оточачком 
срезу. Кад сам то прочптао, ио мало сам се аачудио 
откуда одједанпут то да се предлаже поновнп иабор. 
Ko je ма и летимично прочитао правпе устапове 
којс регулншу односе у хштаи.у избора, морао се 
je зачудпти откуда уједанпут да се одређују поиовнп 
пзбори, кад omi нису по закоиу предвпђенн, шта 
више no закопу су нсмогући. Господо, велика je 
равлина наннадних пзбора од поновних избора. 
Накнадпи пзборп зпачп: да се има обавитп у сле- 
двћој педељп избор у онпм гласачкнм местима, na 
којима нијс био обављеп пзбор онога дана, кад су 
били  наређенп  општп  пзбори. 

To јасно регулира устаиова § 55 Изборног ^а- 
кона. To су накнадпи изборп. Ллп, господо, no- 
новнп избори, н то IIOHOBHH пзбори само на једном 
гласачком месту једне шборне једиппце, тп су an- 
солутпо немогуЈт no nocTojcliOM правном стању, 
које регулира то пптап.е. Зато je меродавна уста- 
пова § 9 Закопа o пословном реду у Народиој скуп- 
штиии. У трећем ставу, та установа ивриком одре- 
ђује, да Народна онупштина може илп пзбор осна- 
жпти, пли га може утпптптп, пли, a ако иема 
довољно података да оцешг објективну правплпост 
■избора. може одредитп нзвиђај, истрагу, na, до- 
бивши те податке да допесе своју дефппитивпу 
одлуку.  Tpehera нема. 

Установа § 10 Скупштинскрг восдовшша у 
својој 2 алинеји изриком одређујс, да у оним слу- 
чајевпма, у којима Народва скупштина поништи 
један избор ради објективне ноправилности, да, у 
TIIM случајеипма, има доделити мандат другом по- 
сланпку, којп je имао иајвпше гласова пза онога, 
дакле ни у том случају нема поновног нзбора. Дакле 
nn у ком случају no нашем правном систему нема 
поповног  взбора. 

Кад ев узмс у расматрап.е и Пословпик бпи. 
раније Иародне скупштине upe 6 јапуара 1929 год. 
и кад се проучи то питањо, и тамо сс пропалази, да 
су били nonomin избори могућп у једпом јодпном 
случају, a то јо у томе, ако je Народна скупштина 
поништила изборе у целом изборном округу и на- 
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I'cjuuia поновне ивборе, uv аоновне изборе у јвдном 
срезу luni на једподг гласачком местуЈ нсго ивборе 
У цолом округу, након што иоиишти иабореу том 
Целок округу. Код таквог стања ствари, у истини, 
Мора чонок да со зачудп иредло^у Верпфпкацтжт' 
одбора. Како je он могао доћп до т(»га, да преллаже 
Скупштини понован изббр у једној рпштини, кап 
je то, како рекох, не само иедопуштено него ди- 
ректно вабрањено no позитившш правним орбпи- 
сима. Тајна тлкпог првдлога Верификационог одбора 
биН(в у IIO'II'.M другом, a то je, што <'»' чини, да je 
Верификационп одбоЈ) криво охватио заа^онски про- 
iinc о извиђају или o истрази. Речена трећа адинеја 
S i' Скупштинског аоолоВника одређује трећу алтер- 
иатппу и каже: ако Народна скупштина нвма до- 
врљно података да оцсии објективну правилност 
избора; ona може пародити извиђај, т.ј. истрагу na 
да прикупи то иодатко, који г,у joj потребни, na, 
пза тога, да донесс правилну n обравлошену одлуку. 
Ллп ми знамо шта то вначи извиђај п шта то вначи 
истрага. 

§ 67 Устава, noju je na снави, каже, да Скуп: 
iiiTima има право анкете, као и истраге у иаборним 
и чисто административним питањима. 

'i'iiKHO ирошкч! пма у осталом п nam ("купЈитииски 
иогловшш у § 72. Дакле у копкретиом C.IN чају имало 
би o томе да се нареди истрага. A ми зпамо како (^е 
встрага наређује. Имао би со изабрати Скупштински 
пдПор од 21 лпца према ij 19 Скупштинског послов- 
аика. Томс Одбору пмало би се ставити у дужност 
да cne тто je појасио, што није разјашњено да сс 
рашчисти, и no томе да Одбор поднесе овој извештај 
Народној скупштини. Али o наређивању поновног 
избора, тога закон и пс nosiiaje, него директно за- 
брањује. Скуиштински одбор јо у стању да ту ис- 
трагу na.i.aiio проведе, јер Скутитиискп послошшк 
Дајо скупштиноком одбору одиоспо л.огоапм изасла- 
ичцпма сва ii|)ana, која закол a ваконски прописв 
Дају IK тражиим' властшма, одпосио пспмтипап.а oim.v, 
Цротив којих се истрага води, даје права повивања 
п саолушаваља сведока и вештака, прибављан>е и 
Цроучаваае потребних докумената и акта. Ta права 
црипадају Окупштинском одбору односно изаслани- 
Цпма Скупштинског одбора. 

Скуиштипски одбор можо дслсговатпчшколикм! , 
изаслашша пз cnojc средине и одаслати на лице 
места да ствар испитају. Omi могу саслушавати 
сведокс п вештаке. Закоп кажо да вештаци a сВедоци 
имају иста права и дужности ирсд Скупштинским 
истражним одбором u његовим изасланицима, каква 
права n дужности нмају пред судским властима. To 
•чпачи, да сведо^и, који се преслушавају, морају 
Да исказују истину под претњом кривичне кавне, 
^редвиђвне у кривичном ваконику за случај, ако не 
иоказују истину. Ето, впдпте тако јасних прописа, и 
скупштински Верификациони одбо]) предлаже поно- 
B;in ивбор. Шта je циљ иввиђаја или истраге Скуп 
•Цтинског одбора ii])ej<mi}jeiie § 9 ? Циљ je да се пађе^ 
Материјална истина, да се устапови дне 8 новембра 
0-г- који je од капдидата имао расположење већине 
глаиачааасебе, т.ј. који je од кандидата добио већину 
'■'•иача за себо. Очевидно je, дакле, шта je циљ изви- 
5&ја и истраге — устаиовљси.ематоЈшја.ткмиттк! II;I 
весног дана и на извеоном месту. 11a je ли могуће ту 
^теријалну истину установити поновним избором .' 
оар je ситуација, која ће бити 27 децембра како пред- 
^шке Верификациони одбор понован избор у Шкара- 
^^ П,-да лн he та сптуацпја употп јаоноћу у нејасцо 

mnan.c: KOJU je од каидидата добио већнну гласача 
за себе ? Нипошто, него обрнуто. Понован избор 
затрпаће јасноћу истине и Вврификационп одбор 
са својим предлогом направиће још већи хаос, a 
цеће приближпти Скупштину да бол>е упозна исти- 
iiiiTocT стан.а гтварм т.ј. који je од кандидата добпо 
нтмс гласова 8 новембра. 

27 децембра може да буде рд тих глаоача велики 
део који се иселио, велики део који оу умрли, и који, 
иожда, тога дана neJio хтоти до1и1 ма гласаи.о. 

II ма. тај пачип апсолутна јо немогућност уста- 
новити  нстину која се десила 8 новембра о.г. 

Дакле, ne само да су прописи закоиски аротив 
таквог једног закључка каквог предлаже Верифи.- 
кацноии одиор, иого на тај начпи ne може се ништа 
mi постићи, иего може сесамо још више замрсити 
то пптаље, које треба да се равјасни и нзвиди. Дакле^ 
Be])ii({)iiKauiioiiii одбор Tj)e6ao je ирема закоиским 
одредбама, да предложи истрагу скупштинску која 
би пмала да утврди стање ствари којо je било 8 
иовембра текуће године, међутим та истрага данас 
je потпупо непотребна, кад ту имамо поднесених 
потпуних доказа да je др. Ђорђе Бранковић добио 
већину 8 новемПра. Господо, ja морам једпу болпу 
ствар да пстакпем, која je у томе, да je противкаидп- 
дат Ђорђа Брапковпћа добио све податке, да ли од 
Глаипог бирачког одбора, да ли од Верификационог 
одбора Народие скуиштпие, те je докумеитовао 
своју жалбу, a др. Ђорђу Бранковићу mije бпло 
Могуће да то добпје ни од Главног бирачког одбора 
mi од Верификационог одбора Народне скупштине, 
али та документа сад су ту. Ha темељу овога мате- 
ријада п јавних исправа, које by ja предати Верп- 
фикационом одбору, може ес закључитп са апсо- 
лутном сигурношћу, да je др. Ђорђе Бранковић 
добио апсолутну већину 8 повембра ове године. 

Зацисник, који je Верификационв одбо]) имао 
na првтресу установљава, да je др. Е1лић добио 3335 
гдасова, a др. Ђорђе Вранкови^ 3386 гласова, дакле, 
да je др. Ђорђе Бранковиђ добио 51 глас више 
од г. Илића. Ичалоом, др. Илић Tii])flii, да je др. 
Илић добио 3380 гласова a г. др. Ђорђе Бранковић 
3159 гласова, дакле, да je др. Илпћ имао 221 глас 
више. Према томе, др. T)0])ije lipaiiKOBiili Tj)c6a да 
пружи потпун лапсолутан доказ, да су 221 глас 
које имадс др. Илп]!, да су ти гласови неиотинити 
п фалсификовапи n тпме lie аисолутпо сигурно И 
теМељито доказггтп да je on добио већину. 

Д]). lljuili има 221 1'лас више, a др. Ђорђе Бран- 
Kumili пружа докаве овде у томо да у тих 3380 гла- 
сача др. Илића, има 372 гласа фалсификованих, 
a ево и доказа: na бирачком месту Лешче гдасало 
je за др. Илића 110 гласача, који су отсутни, на раду 
у Француокој n Амерпци, o чему постоји ево и јавна 
m права. Ha биралишту у месту Дабар, гласало je 
за др. Нлића 108 отсутних, који су такође na раду 
no Француској и Амерпцп, o чему такође иоетоји 
јавна исправа. Ha биралишту у месту Човићп... 
(Чује ce: Какве оу то јавне исправе, како one глаое 
и од кога су издате, кажите нам?) O првом факту 
постоји уверси.е иачелшша ерсза у Оточцу лод 
бројем 18925. 

■Претседник Исрпфпиаипоиа,' одбара Шилан Си- 
UOHOBIlh: Молп.м гоеподу народне послаиике да ио 
увнемиравају говорвшса. 

Др. Глпгорпје ТђДБћ (наставља): ДаљвЈистатаква 
потврда, да јсиа гласачком месту Човић 80 отоутник 
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уаесено да je гласадо за Др. Илић&, то укупно чини 
»1ро 298. Надаље, званпчпо унерол.е прапослалиог 
српског иарохијског ввав>а у Дабру од 12 XII 
1931 год. бр. 180 потнрђујо, да je 17 људп умрло 
којн су гласали за Др. Илића. Урсдопна сведоџба 
жуипога у])еда у Лешћу од 11 просинца 1931 г. 
бр. 210 из 1931 г. потврђује да je 13 умрлпх у Чо- 
luiliv и ,IIcmliy гласало за Др. Илића (Гласови: От- 
куд су omi дошли у бирачки списак?). Један ме 
господии послштк тгга: откуд иу дошли у списак? 
И то je лако објасиити. Бирачки спискови, стари, 
какви су бпли у старој Иародној скупштини, na про- 
сто су преписани иуввтикао такви. Даље, господо, 
имадем, овде изјаву од 44 житеља у селу Човићима, 
прсд судом д.чта n легаливована, којом се иајављује, 
да пису гласали. Свих 44 унесени су. да су глаеали 
на Др. Илпћа. Д])/Ш!М, како сам iij)e пстакао ио- 
тврдн>и r. Др. lljinlia, да он премаша Д]). Бранко- 
вића аа 221 глас Дакле, Др. БраикопиК треба да 
докаже са апсолутном сигурнопшу да 221 није гла- 
сало за Др. Илића, и тимс je апсолутном сигурно- 
шћу получио доказе да je 8 ногембра он добио 
i!oliiiny. Дакле, пошто има само отсутппх и умрлих 
328, држпм, да je получен апсолутни доказ, да je 
ту  ноКииу 8 понембра получио  Д]).  BpaiiKoinili. 

Господо, ТЈ)агедија целе стпарп, како сам рскао, 
je у томс, што je Др. Илићу било могуће, да добије 
iipeiinc свих аката, a на који начшт то ne внам, и 
да je тако благоиремено пружио иекс докаве, a Др. 
l)]ianKoiniliy то iinje бпло могуће. За Д]). Бранко- 
Finha гласало je 1800 гласача пише иего ва Д]). Илића 
у ( точачком срезу. Нска се наЈ^едтг једна iiCT])ara 
непристрасна и објсктпииа и ona lic на лицу места 
то установити. ПЈЈСтседппци бирачких одбо])а то 
су бплп све људп иаклол.еии Др. Илићу. Оии су 
фалсификовали ивборна акта. Сем тога бпло je ir 
прптиека шумарскпх власти. 

Два шофа пмовпих општииа бпли су стално у 
агитацији за Д]). Iljinha a против Д]). Бранковића. 
Аутомобил државне шумске управв јурио je за јед- 
иога кандидата, ;i против другога кандидата. Ј,а др- 
жим, да lie до1и1 врема да сс ове то утврди у (ј)0])ми 
једне интерпелације, и да се свачија одговорност 
фиксира. Ппо je органивован један комплот да се 
васлужнв u поштоваип народнв борац обори у Ото- 
чачком срезу. Ja прпвЈЈСлепо још и могу доиустити 
да je Милан Бракус дометнуо ових 227 гласача, 
ма да ja то не зпам. Али ако je on то учиниб, он je 
то учппио у јсдиој нужнбј самоодбрани. (Жагор). 
Господо, ne будпмо тако осетљппп иа правне аро: 
unce пего будимо впше 0свтл»иви na моралне про- 
писе. Да ли je то умесно и да ли се човеку ne буни 
крв у/кпламакад видп једпог државног службеника 
п кад види постављени бвфачки одбор, да свом na-, 
ром n na све могуИе начине раде да 11])еваром от«у 
мапдат човеку којп ra je получпо na оспову добп- 
вопе Beliime! Зар мржа човск мпрпо да глсда све то ? 
Кад се све ово уважп, онда се све ово можо лако n 
да разуме. Др. Илпћ иоказпвао je свој пакт којп je 
имао са др. Ивапом Оршанићем, a no коме се on бдриче 
мапдата у корпст Др. ОршаппКа. (Гласови; To je 
п.11хова прпватпа ствар, вп то ne зпате). Да, имали 
су тај пакт, n onn су зпалп да су отелп овоме чо- 
веку l.SOO гласова, na су опет ималп смелости да 
поднесу жалбу Народпој скупштини н да траже да 
се 11.(!гов мандат понншти. Ja мислим, оваки човек 
којп има упутрапш.ег стида n којн пма самопо- 
штоваша, да ne бп могао тражптп од пајвишега тела, 

као што je Иародпа скупштппа, да се иоипштм ман- 
дат опоме, који je пстппску већину получпо. 

Господо пародпп посланици, ja ne гражим да 
се овде ма каква копцеспја учини према Д]). Бран- 
ковићу. Ja ne тражим да се крпш вакон у п.егову 
корпст, алп имам права тражптп да се n арема њему 
ii})iiMenn прапда. Др. EpaiiKormli nnje човек од јуче 
у нашем јавнош политичком /кпвоту. За време рата 
ii.iM'u су аустријске власти метпуле у тамницу, где 
je ca пародшш људима трпио n испаштао, a после 
тога бачен je na фронт, где му je кугла Г1)уд11 пробу- 
равила. Послс тога, за време цслог пашег дри.аиио!' 
живота он je бпо једап од пајодлучппјпх бораца ва 
народно n државно једппство n вамисао југословен- 
ску. On je сигуран и чврст стуб паше државпе гра- 
liemme n, ne дај Боже, да дође до какве упутарп.е 
илп спољпе ломљавппе, Д]). БрапкоипЈј je уиек cn- 
гуран и чврст 311д(}Кагор),упек сигурнији ичвршћи, 
uero лп многп од оппх, којп су подупирали борбу 
која je противу п.сга вођепа. 

Господо, ja мислим и политички моментима своју 
вЈједпост, n држим да Народна скупштина и na то 
мора полагатп. Ето, ja сам, господо, нружпо овде 
доказе, пз којпх се несумн>иво впдп n докавује да 
je већина получена у корпст г. Др. Ђорђа Бран- 
ковића na дан 8 новембра o.r. Скупштински анкетни 
одбор, ако Скупштина вакључи, a ja то предлажо^, 
то lio несумњиво утврдптп ii опда he све one лажп 
ir one лажпо сугестпје, којс су биле подпгпуте npo- 
тив Др. Бранковића, иастп у n])ax n пспео. Ив тога 
равлога противим со томе да се од])ед11 поновни 
ивбор у мвсту Шка])е, јер je то ијјотпнпо n закоп- 
скпм ii])oiin(iiMa, те нема никаквог полптпчког 
смпсла, n у место да се уносп светлост у пптап.е, ono 
се још Biiiue вамра^ује n цела ствар затамп.ујс. 

Предлажем, да Скупштина вакључи да се onaj 
[грсдмет o ввбору у Оточачком срсзу попово B])aTii 
Верификационом одбо]>у, na да се узму за подлогу 
n овп доказп, који су накнадно n na б])зу руку npn- 
купљени, na да ге na основу тога допеее поиоипп 
предлог ваоснажење тога мандата. Уколико ne бп 
могао Берификациони одбор и на темел.у овпх пак- 
падпо поднесених докава потпуну иввесност да 
стекпс o пачпиу биран>а, нека се ивб^зре Скупштин- 
ски одбор, noju he na лпцу места пматп истрагу да 
проведе, a од тога Др. Ђорђе Јзрапковп!) ne бежп, 
него шта впше то n жели. 

Гооподо народни посланици, ne би било лепо, 
кад бнсмо мн то питање решавалв no лепим очима 
овога плп опога, пли no прпјатељству, плп ио везама, 
пли no бливини. Лепо je n достојпо Народпе скуп- 
niTinic, као пајвишег тела, да то питаи.о решаиамо 
no чистој правдп, јер то ne бп ваљало да се једпом 
пребрзом n преурап.еиом одлуком nanece неправда 
г. др. Ђорђу BpanKOBiiiiy. Ja молпм да се овај мој 
предлог ирпмп n тпмс вавршујем. 

Др. lioplje Вранковнћ:  Молпм за реч. 
Прегпссдиш Всрификационог одбора ЗГилаи Си- 

Mononnh: Иретрес je отпочео и ja вам реч ne могу 
датп.у толико пре, што je г. Др. Тадић саопштпо 
менп као вршпоцу дужпости претседппка да вп ne- 
ћете говорити, пого да he on говорптп. 

Има реч пзвестплац г. д]).   Никола Никић 
Известилац Верификаиџоног одбора г. Др. IIи- 

кола IIiiKiih: Господо народни послаппцп, према 
параграфу 9 Закона o поелоипом реду Народне 
скупштине, Народна скушптина може пзбор ocua- 
жити или га уппштптп, или одгодптп одлуку o њему, 
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и наредити да се учини потребаи иввиђај, али се ово 
питаше мора решити у току трп месеца. 

У oiiOMo случају, господо, o ивборима у Срезу ото- 
чичком иакон псцЈјипе распрапс у Верификационом 
одбору, дошао je сав Верификациони одбор до овога 
закључка: да je иотребио, да со у томо срезу обави 
извиђај.Извиђај je могућ само тако, дассод еди,да 

• е обаве поновни ивбори на оном гласачком л1осту 
ва које je докавано, да су обапљеии фалсификати 
(Дт), Tiibnli: '! o mije тачио.—Глаеовп: Тако jel)ll;t- 
виђај се иввршује само на тај начин п одлука o овоме 
Дефинитивно има да падне иоеле избора, који имају 
да со обаве na томе месту у Шкарс 11. Дакле, Др/Бор- 
')>' Вранковићу дато je да до 27 о.м. прикупи све до- 
каве, да их докумеитпра и да пх поднесе пред Ве- 
рификациони одбор, кад Верификациони одбор буде 
решавао мандат онога који he битп ивабран 27 о.м. 
Мене јако чуди, да су г.г. Др. Тадићи Др.'Еорђе 
jipaiiKoiiiili ca толпко /нучиости ушли у ту ства}), 
јвр,ако су господа увсреиа, да нпје било шшаквпх' 
фалсификата на томе Јиесту, мандат Др. Ђорђа 
Бранковића ne долави у иптаи.е. Лј«) je пак несум- 
Р>иво да су тамо вршене неке педозвољепе радн>е, 
Jft држим, господо пародни посланпци, да je свију 
нас дужност, да се то питање ивведе на чистину. 
•'■i све те enoje тврдп.е подпео je жалбу Др. Cj)l)aii 
'IJIIIII it поднео je уз то и доказе. Тврђеља г. Дј). 
Бранковића у његовој жалбп остала су педоуазапа. 
"осподин Д|». Тадић са овим и.еговим доказпмапеће 
ништа molili uocTiiIiii, јер свп ми правници и адво- 
кати пз западиих крајева внамо, тко je; падлежаи 
да ивдаје уверења o отсутнима и мртвима у једној 
општини. To ви зиато врло добро, a Међу тим вп сте 
нзнели уверои.е среског поглавара, a он иијс падле- 
жан да то ивда. Пописне листе воде општински на- 
чолипцп n срески аоглавар нема права да то пздаје, 
него сте лшгли набавити исправу од онога, којп je 
иадлен^ан за те ствари.  Ja hy, да вам  покажем, 
^ако су се аабављала та увереша o  отсутнима и 
фтвима, који су, тобоже, гласали. 

. ЕЈранковић no среву   скупља  .'вудс и потпла- 
УЈО да изјаве, да нису уоиште гласали, a да су 

чвлСани у гласачки списак Др. Илића. Срески на- 
•TnniK Beni ca Бранковићем од општипе до општппе 

Y Ч'И1, a па])очито по оиишшама у којима има 
(V !'lTil' И II0 И0'П1 шаље општипске чииопппке п 
0 Т*а5КаРв, no селнма и засеоцима n oim иозпвају се- 
ске старешиио   и  људе,   које Бранковић пли пот- 

1 устраши,   a   опда   пх   срескп  иачелпик 
n 
е 

Јлушава, Након усмепог преслушавања cpecKi 
ачелник извади из џепа Leh спремљсно уверењ 
ога ('аДри;аја, којо je Др. TaAiili прочитао и које 

•ifU-ii: „Ниже iioTiiiicanu општински чиновници овпм 
и8Јавл,уЈемо, да наведени људи преслушаниј 

ej  гласоиа. m \уЛ изборима 8 новембра ове год". 
"  уверење  иотиишу оиштиискп иачслипк  н  би- 

љежник. 
!ака" с'1У'1аЈ одиграо се и у риштшш Сињац, 

а  'У   доцццјо  општшпки  биљежник  и  начелпик 
рвојавно оповвали своје потписе. 

Истп случај десио се je и у општшш   Дабар. 
1иновници one општине могу потврдптн да ее поћу 

преслишавају људи на rope иаведени начин. Један 
Д  Своских  CTa])euiiiiia,   no  micuv   Јосиф  PaJKounl. 
0 Ааора, умало да mije изгуоио главу, пдући no 

"oim, да повива људе да дођу ла саслушав.е. Пао je 
У iiOTOK, п да mije било стражара, који ra je upa- 
T1Io, био би илатпо животом. 

.Ta (!ам, госиодо народни послаппци, иввестилац 
Верификационог одбора. Господин Др. Тадић изпео 
je неке докумеите o тпм стварима како je у оиштини 
1
IOBII1I пздата потврда са rT])aiie среског поглавајја 
да пх 200 mije гласало. Ja hy бити слободаи да npo- 
чптам једаи толеграм, упућен Верификационом 
одбору, који смо данас примили. Taj телеграм гла- 
сп: „Пародиа (кушитпиа BepiKliiiKauiuuiii одбор 
Београд. - Изјаве којс смо дали пред Краљевским 
котарскпм судом у Оточцу, дана 12 on. меееца, т.ј. 
да micMo гласалп дапа 8 новембра, ивнуђене су од 
пас • шшм, вастрашивањем п поткупљиваодм иоД]). 
Бранковићу, оато протествујемо против употребе 
истшс. г1овпћ, l/i децембра 1931 год. -- Мате Bunul. 
153, Тодо EamiL 70, Иван Гомерчић 214, Мпле Го- 
мерчић 215, Иван Банић 70, Миле Гомерчић 71 
u Д])угови". 

Изволпте, Господпие посланиче, сравнити то 
са оним вашим UITO пмате, na iieTe nalili сва та пмсиа. 

Ta држим да je све ово преурап.ено, и ja ca enoje 
стране као иввестилац Верификационог одбојја мргу 
само да ивјавим, да je onaj вакључак Верификационог 
одбора донесен у потпуној окладвости са Закоиом 
o пословном реду. Равуме се, да je дефинитивна 
одлука o мандату Оточачког срева одгођепа, и да he 
o томе до1111 до расправе опда када ео обаве избори 
за гласачко место Шкаре II. Прсма томе ће остати 
Др. Ђррђу BpaiiKOBiiTiy да, до тога времеиа, под- 
пссе све своје докумвнтоване доказе и ene l.e то бпти 
узето у претрес у Верификационом одбору. C тих 
равлога, locnojio народни посланици, молим, да 
се onaj изпештај ВеЈјифпкационог одбоЈ^а II])IIMII na 
знап.е, одпоспо одел.ак 11, одпоено III, који гопори 
o пзбору у срезу Оточац. Ja вас молпм да ono при- 
мите онако како то Верпфпкациопи одбо]) предлаже. 

Претседник Верифипационог одбора Швлав Си- 
Monoitiili: Господо народнп иоелаиицп, пријаве ва 
реч чине се у почетку претреса. Ja сам од народног 
посланика г. Тадића био обапештон да г. др. Ђорђе 
BpaiiKonnli iiehe да говори o enojoj етпари n да Му 
je казао, да му je то невгодно. 11]>е'ма томе, строго 
увев, no Пословнику ja ие бпх пмао право да г. 
i)paiiKoniihy дадем сада 1)сч, алп ako je Скупштина 
расположена да се у onoj ствари г. Др. Бранковићу 
дадс ])еч, ja немам ништа II]»OTIIU тога. Ta питам 
Народну скупштину да ли пристаје да г. ]>})анко- 
вићу дамо реч (Гласови: Пристајемо). Пошто 11a- 
родаа скупштина пристаје да г. Др. Бранковић 
може узети роч, повивш г. др. Бранковића да увме 
])еч. У псто време скрећем му пажњу да може гово- 
рити свега иола сата. 

Д-]| Ђорђс lipniiKOmili: Гоеиодо пародип иосла- 
пицп, мој друг, посланик г. Др. Тадић, ивнео je 
иајважније што je пмао да Kavne o изббру ва среа 
Оточац. 

Међутпм, благодарећп г. пјјетеедипку ове Ha- 
родне екупштиис, иека мп буде доиуштепо да n ja 
падопушш ова равлагања колеге др. Тадића, и да би 
могла Пародпа скупштина пмати јасну ептуацпју, 
да би могла TIapo;uia скушптипа внати шта je се све 
догађало, ja hy бити слободан иотакнути неке чи- 
шеиице. 

Kao посланпчкп капдидат na листп упаженог 
г. Претседпика Краљевоке Владе, равуме се, да сам 
пмао приволу носиоца листе да ое кандидујем за срев 
Оточац. У срсзу Оточац писам ja био хомо новус; 
Народ ме je бпрао четири пута upe овпх иабора, " 
то не са нознатпом ввћином, noro за вроме најстраш- 
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иијих- борби са огромном већином. Ja лиилпм, го- 
СПОДО писламицп. да  су  послоди.п  ПартИЈСКИ пзпори 
који су вођени у нашој Краљевини, били жучни, и 
нарочито се то освћадо у ошш пасивним крајевима 
у Лпцп, алн ипкада сс није доживело ono, што оам 
ja сада доживео. lio иоти пут излазим као посла- 
ипчки каидидит у среау где сам добивао огромну 
већину, где радим са народом, где caw имао сву 
вародну иителпгеицију, не само идвјно повсзаиу. 
него везану pa* собом пријатељским везама, ионда, 
господо пародип посланици, mije било чудо, ако 
сам ja на дан нзоојш, пролга иимиштају noju jo сроснп 
начелник примио на својш: управншс општина, pa- 
сполагао са гкП.пиом од 1800 гласача. Ток после 
тога, иотто je резултат пзоора ono поииат дала су 
се господа на посао, дала су се господа на агита- 
цију и фалсификовањем iiai)o;uie нољо, фалбификова- 
и.с.м цифара у записницима бирачких одбора, иаве- 
стпли су да je мој противкандидат добио већину a 
ja да сам остао у мап.пии са неких 150 гласова., 

Како сам био, гооподо посланици, на терену 
п како ми je било позпато гласан.е у сиако.м MIMTV, 
no само у општипама пего и na опаком гласачком 
моету, то сам се ипторееирао за розултато и када caw 
noiiv, url, прилично касно, 8 новембра, тражио да 
Ani се саопшти ревултат, онда су господа претседници 
Ппрачких   одоора,   КОЈИ  су   iiocTaii.i.aim   II;I реда   лу- 
гара, т.ј. чувара шума, иа реда неписмених љури, 
као IHTO je било у Cpiici.dM Пољу, на Вртаку ит.д., 
господа претседници оу се уклонили a срескп на- 
чолиик их није могао пронаћн вигде, аа чак није их 
im патрола могла npoiiaiiii, док су гласачиа места 
и биралшпта остављена отворена. 

Ha гласачком месту у Шљивци претседник би- 
рачког одбора, чупар шума, не судија, noro чувар 
шума, Јован Наи.анип отишао je ca мојим протпи- 
капдидатом у иола седам нз шкодске зграде са би- 
ралишта и одвеаао се у Оточац, a биралиште je 
рставио отворено. Сугра ујутру, no пјкЈпиоу вакона, 
имао je да се састане бирачки одбор^ Састао ce није, 
и шта ce je pafliuio ноћу касно т жааују касније 
бројке које оу ианосиле да сам ja добно маи.ипу. 
макар да сам имао ђећину од 1800 гласова. 

Moju Пирачн који годинама гласају ва мене 
васпитаЈзани су п одгајивани беа равлике орпскога 
п хрпатекога иМопа, да смо MII јодап народ п да onaj 
KOJU добије већину да ho on иптп изабрап. 

Ja мисли.м да ne треба да тумачим a да објашша- 
вам господи посланицима, да je положај пародиих 
мослапика ирло тожак, a нарочпто у паитм naciin- 
пим крајопијма, где иарод нома тта јести, где га даве 
рпштинске даће и шумске штете ит.д.; али, када je 
народ иагласао мени »ојпшу. оида jn морам дићи 
свој глас' ii]>oTiii!y фалсификовања народне воље. 
Ho ради ce, господо посланици, o MOMO мандату - 
Momi je то сасвим овеједно - али ce ради o нстини, 
n ja протеотнујом ћротиву ТОга, да je. iiocanoonomliv 
претседника бирачких одбора, који оу, како сам ре- 
као, оплп поотављени пз опих родоиа, na чак и не- 
iincMOHii људи, фалсификована народна вол>а, чиме 
со inia.'iiina огорчсп.е код иаптх најиациопалиијих 
људи   боз раалике српског a хрватског нмеца. 

Господо послаипцп, ja морам израаити своје 
чуђен>е да ce иокоја гоопода иЈшмотбама узрујавају 
na истииу која je пздата, која je изиота. Али, није 
само роч o гласачкоммеоту у Шљивци. Моч jo o гла- 
оачком месту у Човићу, где je био претседшш јодан 
тЈпопац, nora je иосле G сати увече нестало из школ- 

ri.c зораде, a 111Кол(1>а аграда сита.та отворена, и 
где je гласало 19 гласача, и словом деветнаест гла- 
сача, a у гласачки слиоак je занедено да je гласо- 
пало ^iO.'l, ii.uvo 2 иого што je било упиоано у би 
рачки списак. Ha то^ глаоачком мссту уписаио јо 
na моју штету 480 гласача. Ha, Moja госцодо, ja 
in; могу, кад со ooiio])ana MOJ Маидат остатп na 
томо равнодушан. Исти je случај оа Лешћем. 
У .l(Miiliy je бпо претседник јодан учптел^, који je 
после додао 321 глас противнику, од којвх су више 
n,nx, као IIITO je колега г. Тадић нсправом доказао, 
MirvTiiii у сиоту, a неки оу чак n умрли, na nm v 
Moivin доКп ca ;!,pyi'oi' свота na iviacan.o. Да oo ту ]>адп 
0 разлпцп од јодне стоивде — ja бпх положио оружје, 
па бих ])окао: пиоам пзабран - вдта je то ототппа 
горе luiii доде. Али када ja п.мам 1800 гласова umno, 
и када располажем толиком већином, онда ce буни 
савест у човеку, и човек ue може бптп равподутап 
na све TO, n не можо a да no каже: да 1>о one хпл.аде 
глаоача српског n хрватског пмопа, које су оада 
прву пут сложно наступиле, најсвеснијих валгах 
гласача из Лике, бити огорчени, и да he п.пхопа вера 
у   правду   бптп   пољул.апа. 

Господо uoja, IIJ>.IIO поштовапп v. известилац 
je донео и истакао једну депешу и каже: да људи 
Koju со тамо помињу нису аотпиоивали. Ha, дакако 
да Ниоу omi, којо jo r. известилац арочитао, али су 
потппоалп други: Никола Банић и остали, који су 
пред судом билн и који оу преслушани. Нрред свега 
Tora што нисам имао у виду n што нцсам знао 
резултат   пред   Верификационим   одбором   —  од- 
nocno пред Гланппм Гтрачвпм одбором, ja мо- 
рам овдо да пстакпом, да ппеам ja nn радио na 
(■акупл.ап.у матојшјала jjannjo, noro сада када je 
Иорпфпкацпопп одбор oenopno мој мапдат. 

Ja li.v, господо народни посланици, напоменути 
вам n noTaliii овде, да су шумски органи рввносно 

■ кортешовалп n тпмо доводплп у пптап.о Моју кап- 
дидацију. X' тим паонвшш крајевима, у Лпци, где 
лички сељак лугујс 20, 30 n више хиљада дицара 
шумске IIITOTO, где лпчкп со.вак пома ппкакво KO- 
рпстп од пмовне општине a tteroBu сервитути су 
сасвим утрнули, ja морам да истакнем, да je у тако 
тешком стању, поред шефа имовне општцце 1'адо- 
шевића, Koju je био иепосредно пред цзборе макпут 
са управе, али je na понолпко дана пред избор до- 
inao у Оточац, дРшао ва другог шефа Живановрћ, 
који je посло пзбора OTinnao патраг, na овојо MOITO, 

у Сремоку Мптроппцу. Док аравоужитници немају 
арава да добију  дрво за огрев,  дотле имовна on- 
miniia трпп тој)ОТ диају шофова — ВИСОКИХ чппо 
nnnifa; дотло пмовппски ауто пдо дповпо дап.у n 
ноћу у кортешаццју; дотле шеф нмовне општине до- 
лази у Ciman,, Дабар, у Шкаре na дап naoopa. 
pvinn ауторитет државног чиновника претседнива 
бирачког одбора j Шкарама, држи конференцију с 
n.nMo n, после то конференције, протставппн моје 
Листе, добромол.ац МаЈжо Hapani,inli баца oo no 
претседшшу напоље, je)) то шоф пмовпо општипе 
захтева.Кад ce све то узмеуобзир што саки истакао, 
онда oo, 1'()С11одо поолаппцп, ту no може говорити 
o правилним изборима. noro o кажњиц^ш чпппма 
појодпппх oprana, који су стално у државноЈ 
служби. 

Ja сам Г. Министру шума na то скренуо navun.v 
Ja caw ce Г. Министру притужио. Ja не знам шта je 
ууињенр, али само анам да ова дврјица шефова, 
BiiooKii чпповпицп, који оу на дан избора n upe из- 
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бора I!])IIJIIJIII im овај начин агитацију, да оад нису 
У Оточцу, значи да нису потребни: Само су na даи 
ивбора nii.in потребни и непооредно пред, пзборе 
У солу Човићу. Господо посланици, гласало je како 
сам Мало час рекао, 493 гласача no сииску, a заправо 
Приступило je у гласачку собу н гласало 19 бирача. 
Међутим полицијска власт испитујући ко од оп- 
Штинских одборника није гласао, уотановила je 
Да у Лешћу mije гласао ДојмиЈз и још дврјица. Ради 
тога што нису гласали решени су дужности оћштин- 
ских одборнпка. To je сасвим и правилно: нису 
испунили своју грађанску дужност u решенп су 
Дужности општинских одборппка. Алн кад вавирите 
" могледате у гласачки списак, аећете имати ову 
ТР0Ј1|ЦУ као да су гласали протпп меме. Шта .lumio, 
гоеиодо послапици, један од овпх бпо je аретставник 
од стране општине и он je искавао као и претставник 
моје лпсте т.ј. Бунић, исказао je пред судом саглас- 
ност са Припићем да je глаеало у селу Човићу у 
свему 19 људи, и то за Мене 5 a 14 за противника, 
•i да je ариродно кажњивим начином 480 гласаЈО 
Ja, госиодо народни аосланициј морам аризнатв 
Датонерадоовдепзиосим, алн морам то учинити са 
тога разлога, јер ми je било л1емогуће у целом бп- 
рачком одбору сазнати стап.е ствари; билр ми je 
иемогуНе сазиатп и у Верификационом одбору како 
се je та ства]) одмотавала. Док je лпмгп то бпло иедш- 
гУпв, против-каидидат je прибпрао лгатерпјал, про- 
'''чвкапдпдат je добпо ono што Aiy je требало, n за то 
je аоследица таквога поступка решење Верифика- 
Ционог одбора, o коме ми овде данао говоримо. 
Немам ппшта протпв тога ацр lie се обавити накпадии 
иебори на свих 20 гласачких места. Нека се обави 
гласачки пзбор у цсломе срезу. Иемам ппшта иротип 
тога. Мемам пишта против тога ако he се обавптп 
вакнадни избор само у селу Шкаре 11. Лли, господо, 
веправилности, кажњиве чшш, који су са оно стране 
ивведени, диктирају, да се обавије избор не само 
У гласачком месту Шкаре, него a у Човићу и Лешћуј 
односло у целоме срезу. (Гласови: Такоје!) 

Пека се обаве накнадин цвбори у целом среву, 
11,-ка буду претседници на кпцсачкнм местима чувари 
'"УМа, ja немам ништа против тога, али иека се 
^Риминални чтт ке догађају. 

Господо   посланици,   у   аоседу   са1и   иск-п.х   50 
исправа no суду легаливованих, којима сам допрп- 
И00, да су иојединци у суду преслушавани, следећи 
"оступку, KOJU je бцо заведоп праксом мога против- 
"вндидата, у овом коикретаом случају, n с тим јав- 
'"^i П(11])апама доказујем, да су ивбори фалсифико- 
ани па толикоместа, и да сам ja располагао, као што 

■1° n г, срески иачелипк тако известмо, примивши 
иввештај, са огромном већршм од 1800 глаоача. Го- 

1 ||(,До, ие салго то. Окружни инспектор пз Огулина 
Дошао je на лице меота и саслушавашем n ореслу- 
III;

OI;UI,OM знаппмппх л.удп, звапичних лица, као што 
°У.жандармерија n лруга лпца,   установио je да су 
иоји наводи истинити. Онружниинспектор, дошавши 
'u.-niuo места, у   Оточиц,  пЈ.ослушаи.ем жандарме 
"J'Ke  патроле установио je, да je уселу ЧовпИу 
"^овало 19, a да je 480 припиоано na моју ште- 
У! молим лопо, господо поеланнци, нека.се и  тај 

(
1а-Јеријал  прибави и иека сс no ВерификЈационом 
Дбору   испита.  Ja пелгам ппшта против тбга, нека 

• е псипта no Верификационок одбору, али ne могу 
Доћи у 11а])од сиромашнв Лике и ne Могу pelin na 
Р0ДУ,   a je Народна скупштина његових  1800 гла- 
ео"а могла одбацптп. To ne лгогу pelin аардду, јер 

je 11а])одиа окулштина najmuim форум. па сам СМа- 
трао, уз ово што je рекао г. Др. Та'дић, да надопу- 
im.M n да iioTKreiniM овпм чпљеппцама, да јавнпм 
исправама сваку овоју тврдњу засведочим. To сам 
овде и учинио, na пропуштам судбппу правилног ре- 
men.a у р\ ice Иародпе cKViiiirnine: да ли he примати 
прм-длог ИсЈикЈтпациопог одбора за пзбор само у 
ШкараАга, плм he пјш.митп ирсдлог мога продго- 
ворника г. Др. Тадића, 

Тиме сам, господо послаинцп, завршио n захна- 
љујем Господнпу i ретседнику, што мп je омогућио, 
макар да се нисам јавпо за времена, да неколико 
рвчи ивнесем у овоју одбраву. 

У колико Иародпа скупштинамислиј да треба 
провести изборе у цолом срезу, ja сам n ca TIIMC 
сагласан. (Делимичан аплаув у послапичким клу- 
m ма). 

ПреШседник Верификационог одбора Мплап Си- 
моповић: Господо народни посланициј пошто се 
нико више mije sa onaj одељак пријавио ва говор, 
■ni je претрес завршен. 

Сад има да ирпгтуипмо рвшаван.у. Постоје 
два предлога; Предлог садржан у иавештају Be])n(|iii- 
кацпопо!- одбора означен под il, који вам je npo- 
■гатан и по коме се предлажо накнадан избор у 
гласачком месту Шкаре II, a no тома да ствар иде 
ВерификационоМ одбору ради донршења дефини- 
тпипе одлуке. Поји-д (inora погтоји u 11|м'д.тог ма- 
родног Посланика г. Тадића. 

Ja отављам прво на гласаше предлог онакав 
какав je садржан у оштампапом шшчптају Иертјш- 
кационог одбора. И ко je за то од господе народ- 
ипх посланика да се прими предлог Верификацио 
ног одбора тај Ko, седети, a ко je против предлога 
lii'|Mi(|iiii;aniioiior одбора, тај he устатп. 

Претходно молпм господу пародпе посланике 
да заузму своја места. 

Дакле, господо, да поновим. Гласаће се седењем 
u устајањем. Господа вародни посланици који оу 
ва то да се и no овом случају у срезу Оточац прими 
предлог Верификационог одборај га he господа са- 
детп, a noju су против предлога Верификационог 
одбора, нека пзволе устатп. 

lio моме мишљењу већина сбди, али како je 
сумњиво, то ирпступамо поимецпчпом гласап.у. 
Господа народни послапнцп, који оу sa предлог 
Верификационог одбора гласаће ао, a којн су против 
гласаће прогпив, 

Секритар .'l).vniiiiia ТрифумовпЈ! прозива народне 
послаппке да гласају и omi су глагатп овако: 

Лпрамопп!. Вранко      за 
Aluili  Лпте        протпв 
Лксентијевић Александајр       ва 
Лдексић   Коста        ва        • 
Ллп lomili  Шаћир       sa 
Aiiliciiuioiuili rp'.vi1 ВудиславДр. 
Amili   Muha      - за 
Антонијевић Душав — за 
Антуновић   Jocini за 
Лрапђеловпћ Јовап — за 
Ауер ЈКудевпт Д]>.    - протип 
IjaoaMoHiih Јордап М. -   за 
Ваљић Салих      ва 
iian.an ЈВубоМир ва 
Бараћ Бранко Др. — против 
Барле Јанко — ва 
liainimli   Јозо  —■ за 

o'i'c\ там 
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liauiiii Стјепан Дј). — иротип 
ЕОНКО   ЈОСИП   —   IipOTIIl! 
Heiuiiponnli  Дпмптријо  P.  — sa 
Богдановић Исо — отсутан 
Божнћ  Мплан  — иротшз 
Борисављевић Страхиња — отоутан 
Браш^овић Ђорђе Др. — отсутен 
Брупшја Радосав — за 
Будшпин Адексавдар — за 
Ijj'KBiiii   Ллександар   — отоутан 
Баљавец Стјепан — за 
Варда Совер — отоутан 
Васпљевпћ Стеваи Др. — за 
Величковић Миладин R. — за 
IJejbKoinili ВеллЈо В. — ва 
Видаковиђ  Витомир  — за 
Впдић  Јеша Др.  — отсутаи 
fhutoFuili Богдап Др. — за 
Bojiinoniiii Јован В. — ва 
Вошв>ак Богумпл  Д]).  — отсутаи 
Вујић Димитрије В. — отсутап 
Вукпћевпћ Богић  Др.  — ва 
Гаврапчић  Отоп Др.  — против 
ГаиЈжлоииН Ото — за 
Гајшек  Карло — протпв 
Главнчки Божидар — за 
Господиот!^!  Фрањо — против 
Грајвћ Ilcpo — за 
Грба Миловаи Д]). — ва 
rpGuli Емилијан — за 
Грђић Васиљ — II])OTIIB 
rpyuanoBi[li Милан — за 
Грубер (PpaiBo Др. — за 
Давидовић Витомпр — за 
Даипловпћ   JKIIBKO  — ијјотив 
ДемстЈХЈИпК  Јурај   -     протнв 
ДервпшиК Ђулага — ва 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи Тодор — за 
Добровп!! Мплап С. — иротив 
Добровољац Милан Ј. — против 
Довеаенски Јован С.     - за 
Додик Ллексапда])  Така  — за 
Дошен Мирко Др. — иротпв 
Драговић  Милош  П.        отсутан 
Дрљача ]>Ј)апко — за 
Дрмељ Ллојзиј  — иротив 
Дубоковић   Јурај   — отсутаи 
Дунђерски Гсдеои Др. — за 
Ђокпћ Риста — протпп 
Ђорђевић Владимир М. — против 
rBypiiii  Мпхапло — иротив 
Влеговић Иво Др. — за 
Живаиовић Мплан A.  — против 
Живанчевнћ Миханло — за 
VKiiBKOBuii Негосим Др.       за 
VKiiBKOBiili   Петар   Р.       огсутаи 
VKiiBOJuiiOBiili Душан М. — за 
3axapiili Чодомир — протпв 
Зељковпћ Бошко  — за 
Земљић Јакоб — против 
Ивандекић-Ивковић Мирко Др. — за 
MBanmucBiili Истар — за 
Иваичевн!! Душаи — иротпв 
McaKOBuli Миливоје  Ђ. — за 
llcaKOBiih Мпто        отсутан 
JanKOBiili Велиаар Др- — за 
Јевремоввћ Драгољуб Д]). — ртоутан 

JcuTiili Животпје — за 
.TcHTiili Милутин Лл. — против 
JeitTiiTi Мпхаило Р. —отс^тан 
JeiiTiih Радоиан — sa 
Јелић Милутпп — против 
Јеличић Божа Ц. — за 
JepoMiih Живојин — протпи 
JepcMiili Тодо Др. — за 
Јовап Андрија — против 
Јовановнћ Александар — за 
JonaiioBiiii Ђока       за 
JoBaiioinili Јова       отсутан 
JoBiraili Добросав — за 
Кадпћ Хусеин — за 
Кајмаковић Омер - - против 
Каламатијовић Михајло Р.  -    за 
Kaii/urli Јопиша Р. — за 
KaTiili Милош — за 
Каћанеки Стеван — за 
Кешељевнћ Нпкола Др. -- за 
Клинц Аптоп — против 
Кнежевић Ловро — за 
Кнежевц]! Стјепо Др. — против 
Ковач Анте ЈБ. — i ротип 
КовачоипК Драгутин-Карло       аа 
Кожуљ Марко Др. протпв 
Kojuli Драгутин Д]). — за 
Коман Албин — за 
KocTiili Драгутпп Др. — иротив 
Костпћ Милорад Ј. Др.    - против 
Краљевпћ Дјкчгаи Др. - - протнв 
Kj)aMep Ллбе])т Д]).  — за 
Крафт Стсфан Др. — отсутан 
Крсјчи Лптоп       отсутан 
KpcTanoBiili Рпсто — за 
KpcTiih Мплутин  Ј. — за 
Крстпћ Михајло В. — аа 
KpcTiih Симо       отсутан 
Кувмановиђ Лазар К. — за 
Кујупџи11 Aii/q)iija К. — отсутан 
Кујунџић Богољуб К.    - отсутан 
Кумануди Коста Др. за 
Кунтарић Лнте Др. — за 
Kj'H.auiiili Јоахпм       оусутан 
Ky])TOBiili Војко — за 
Куртовнћ Шукрија        отсутаи 
Лаваревић Милован М. — протии 
JIa3apeinili Тодор Др. — за 
Лаваревић ТеодосиЈе К. — за 
Лаваревић Филип С. Д]). — за 
Лоовац Д])агиша -    ва 
Леушић гБуро Д]). -    за 
Лпсавац Младон Д)).  — за 
Лончаревић Иван Дј). — за 
Лончар Стаико — за 
Лукић Живан Др. — ва 
Макар Дако — против 
Макспмовић Бо/кндар Ж. — за 
MaKciiMoimh Стјепав — за 
Маланчец Владо Др. - - отсутан 
MapiiHKOBiil. Војнсдав Др. — отсутан 
Марјап Ђуро — протпв 
Марјанац Симо — за 
MapKuli (l)])aiho       отсутан 
MapKomili Миленко Др. — за 
Ma])KOBuli ЈМилорад П. — ва 
Марковпћ Никола — за 
Марковић Потар К. — за 
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Ma])KoiJiili Тихомир        отоутан 
Мастровић Лнте Ф. - - иуктш 
Матица llanao —■ aa 
iMaTiili Ђока H. — за 
Мацековић Матија — протнк 
Mumiili Ма))ио — протнв 
Метикош Милан Др. — против 
.Miijnh Милан Т).       отоутан 
Mii.ioTiili Вјекослав Др. — иротии 
MiuieTiiii Вдадислав -    ва 
Милошевић ГавЈ)о -    против 
Мидошевић Младен II. — протии 
Милутиновић Милппко Р; — аа 
Мплутииоипћ Милорад Ђ. — за 
Мисирлиђ Јоиаи 'i'. — за 
Митровић Jonau P.     - II])OTIIB 
Михајловх^ Илија II.       за 
Михајловић Систпслап Др. — за 
iMoxopiili  Ипап — протнн 
Мравље Милан — за 
Мулалић Мустафа Л. — аа 
Haj .орфе]) AIII])KO — за 
Подол.коиић У])0111  II.        sa 
lliiiviili Никола Д]). —- за 
IIiiKiiii  Фодо)) Д|).    - за 
lIiiKojiiijcmili Аранђел Д. — за 
Пиколић Бранко Др. — за 
IhuiKOBiili Трнпко -- за 
Ilviiii Иотар Др. — протии 
Њамцул Рапко Др. — против 
Об])адовић Ллекса Ј. — за 
Остојпћ Ђуро Др. — против 
Паилич Ллојзпј — за 
Палечек Иван Др. — за 
Парабућскв гБо])1јп       отсутан 
llapauoc Шпиро Ф. — за 
Иатрногпћ Л^уба II. — за 
llopuli Матеј Др. — ii])OTmi 
Ilopnli Миливоје T). — npoTiin 
Перић IIiniKO Д]). — за 
Перко Драгутин В. - - ва 
Петковпћ Мплан     - протпи 
Потовар Ловро —  иротив 
Петричпћ Живко Др. — против 
Петровић Марко -    за 
Пахоршш Фраљо — против 
Ппвко Људевит Др. — протпв 
Ипихтолпћ Славко Др. —иротив 
Погачннк Впктор — иротпв 
Ilonomili Дпм11Т])11Јо       отсутаи 
IlonoBiili Добривоје Гер. Д]). -- отсутан 
lloiiomih Душаи — за 
IlonoBiili Јсфтшшјо — за 
IlonoBiili  Koi та Др.        за 
ПоповпК Мплап В. — против 
Иоиовић Милаи Др.        отсутап 
IIonoBiih Светислав Др.       отеутан 
Праљак Иедељко    - против 
Прска Никола — ва 
Прокоршок Иван — против 
Припцип  Јово — IipOTlU! 
Прша Шиме Др. — за 
Пустослемшек Расто - - против 
Нуцсљ Иваи Ј. — за 
Радивојевић Лавар Љ. - - за 
РадтЉ Иваи    - отсутаи 
Радовпћ Саво Д]).    - иротпв 
Радољи!! Милан        итсутаи 

Радоњвђ Mu г.аи    - нротив 
Pajiih Тоша Др. — за 
Рако Јапко Р. Др. — иротик 
Pano Стаио Др. — ијјотпв 
Рорбахер Јулијап Др. — 111)отпв 
CaBirii Лраиђол II. — за 
Сави!) Сава 13. — за 
СавковмК Илија — за 
Санто Гавро, Др. -    за 
Сарачевић Раденко       отсутан 
Секулић Милан Д]). — ва 
Селпћ  Јоца М. — за 
Селмановић Алвја — против 
Симић Милорад — за 
CiiMOBuli Александар М. — за 
Симонрвић Милан        (претседава) 
Смиљани!) Тома Др. — за 
CoKiili Мплоје М. — против 
Соколовић Иикола — протпв 
Спасовић Вукашин — против 
СнахиК Владо — против 
Спиндлер Вјскослав — за 
Спинчић Вјекослав -    ртоутан 
СршкиК Мплаи Др. — за 
Станшћ Jocim — против 
Стајковић Никола — за 
GTanuh Лндра -    отсутаи 
Станишпћ Владпмпр Др. — за 
Станојевић Д])агоми]) М. ■— за 
Станојевић Милутин — против 
Стеваиови!! Живојин Ар. - - за 
Стевановић Милан   - отсутаи 
Стопапои Миливој  -     отсутап 
Степановић Милаа Р. — за 
Стефаповпћ ИгЉат -    отсутан 
СтојадиповиЈ! Милосав Др. — за 
Стојковић Мплан Т). Др. — за 
Стоишђ Стамснко — за 
Стрсзовић Крста — против 
Суботић Нпкола Д]). — за 
Тадпћ Глпгорпје Др. — против 
Теодоровп]! Војислав — за 
TiiiMOTiijonnli  Коста — за 
Толпћ Игљат М. Др. — за 
ToMiili Јаков — за 
Tojinii Тодор Р. — sa 
Топаловпћ Милан — sa 
Торомановнћ Хасаи       отоутан 
Трбић Василије — за 
Tp6ojeBiili У])ош Др. — sa 
Трифуиовић Jby6iiuia — против 
'Гркула Стаико — иротив 
TpiiKOBirh Ставра К. — за 
Ћхфпћ Ђорђс — за 
Thipiih Стован — за 
Ћуковпћ Мнлап — иротив 
Узуновпћ Никола -     отсутаи 
Урек Иван — против 
Урошевпћ М1фко Ил. — аа 
Урукало Сергпје —■ за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир   BlIKTO])     IipOTIIB 
Фотврић Арса ■— за 
ХајдпЈвак Антон — гфотив 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Лвдо Др. — за 
Хођера Светполав В. — за 
Хрпиар Ппкола — за 
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Христић Бора — за 
ЦемовпК Филип — против 
Церер Литои — iipoTim 
Ципушевић Мотодпје — за 
Чорбић Бранко — за 
4()xai,mli  Хавим — за 
Шеатовиђ Ђуро Др. — ва 
Шега Фердо — против 
lilc.iMiii. Драгић М.       ва 
UliehepoB Славко Др. -    отоутан 
Шпоеиик Станко Др. -- за 
Шиљеговић Владимпр [3. - - протип 
Шпфтар  Стеваи аа 
Шнајдар Фраи.о — отсутан 
IllvMciiKinmli Илија Др.       отоутан 
Шурмин Ђуро Дј). -- против 

(После гласања) 
Претседник  Mn.ian  CiraOHOBuii:  llano-nirn' чути 

резултат гласаи.а. Гласало je свега 259 посланика 
од којих je гласало ,;за" 168 a „против" 91; Према 
томо објављујем да je Народна скупштина примила 
иввештај   Верификационог  одПора и у  оном долу 
KOJU се ОДНОСИ na (;])сз Оточац. A оамим тим vcnaja- 
и.см   иредлога   Нерчфпкациоиог   одоора,   одопјои  je 
предлог г. др.   Глигорија Тадића. Оппм je аавршев 
11])етрес целокуппог изпештаја Верификационог од- 
бо])а. Пре него што пређемо иа другу тачку днвв- 
иога реда дајем пет минута одмора ради прикуп- 
љања народиих посланика ради попагања заклетие. 

(Пастаје одмо]|). 

(После арекида седнице) 
Претседник Верџфикаџионог одбора   Мплаи Сн- 

моиопнћ: lloiiiTo je претрес извештаја Вврификацио- 

uor ()доо])а довршен, то прелазимо на другу вдчку 
иашег данашп.ег дневног реда, a то je полагање ва- 
клетве. Ja повивам госиоду иародне послапике да 
ивволе устатп са својих места и изговорити за 
MUOM (■леде11е ])C4ir заклетне: „Ja" — име п upe- 
зимо , aaiv.imi.e.M ее да ћу Краљу бити нераи, да 
liv чувати ивнад свега јединство народа, невависрост 
државе и цедину државне области, да ћу Уотав  чу- 
иатп   и доГ|])(.1  иарода прсд очмма. п.матп". 

Сада молим господу народнб аосланике да 
нзволе iipiiliii секретароким столовима да потпишу 
текст заклетие. (Cuir послаппци иотппсују после 
тога текст заклетве). 

Полагаи^ем заклетве iieu|)i[.i.t'ii je иаш дапаши.и 
дпевии ред. Тнме je завршен и иретходии рад Ha- 
рбдне скупштине. 

lipo ио што би ириступшш дал>ем раду, a који 
on имао оитп: Ивбор Претс^дншатва Народне скуп- 
iiiTime, -- потребпо je нагласити да, no Уставу, чл. 
5.'!, рад Народне скупштино отиочии.е ј(!диовремено 
кад и рад Сената. lia како избор Сената jom није 
иввршен, нити je исти формиран, то ii.v ca вашим 
пристанком ову данашњу седш1цу закључитв a 
ва идућу пма.м част да Вам предложим као дневни 
рвд:   ИзПор   Претседипштва Народне  скуиштпне. 

[Трима ли Народна окупштина овај дневни ред .' 
(Прима). 

Према oiioke, ову еедиицу занл,учујем, a иаредиа 
6iiIio заказаиа са примљеним днсвшш редолг пиоме- 
iiiгм  путем. 

Седпица je закључеиа у l.'{.()5 no подис. 


