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САДРЖАЈ: 

Пре дневног реда:  l       Избор припременог претсед- 
"Ика ne, годинама старости; 

- "- Саопштење Указа ll>. 1!. КраЛ)а o уважен.у остав- 
■ инистру пол>опривреде др. Љубомиру Томашићу и o 

IJ     ' ' ",1Л   »a Министра пол>опривреде др. Милана Сршки- 
^е.ТсеДника Министарског савета; 
'      ' Избор привремених секретара. 
Рворници:     Страхнња    Борисавл.евић 

"РИТССДНИК    Mu,-.,   II i 

Дневни ред: Избор Претседник! 
ет сскпстлпч li,, '    "i'-i i Kipo.uic скупштине. 

привремсни 

i, три потпретседника 

,, 0PMIIHII: Претседник Народне скупштине др. Коста 
кумануди, 

У  11 
штине na 

час( ва били су у дворани Нариздне скуп- 
окупу народни посланици и тада je узеи 

|)еч народни посланик Ci|ia\iiii.ii liopiicaii.hemih. 
Страхиња Ворисављевић: Господо народни uo- 

сланици, iioiiiio je међу нама најстарији no годи- 
пама колега i". Мита Исаковић, ro предлажем да га 
примимо за претседавајућег (Прпсутпи посланици: 
Примамо. Живео!) 

Привремени претседник Мита Исаковић (Зау- 
зима своје мђсто поздрављен пљескањем): Господо 
народни посланици, као најстарији no годинама, 
ja вас поздрављам п отварам ову седницу Народне 
скупштине, 

Желим, да и овај сазив прве југословенске Ha- 
ррдне скупштине протекне у плодном раду na у- 
чвршћењу политаке народног и државног једин- 
ства и na лечењу гешких примрсдпих и фннаисиј- 
ских прилика. 

У овим мутним нремеиима треба да се сви зби- 
јемо п да прионемо раду у Народпој скушптмцп, 

(rtrf* ■ 
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да се под врховним вођством namer узвишеног 
Краља Александра (сви присутки посланицн и ми- 
нистри устају и одушевљено клнчу.  Живео Крал>1) 
одужимо пароду, који иас je послао овамо на оз- 

биљан иосао уређења и учвршћења државног и 
народног живота. (Одобравање и повици: Живео!) 

Господо  народни  посланици,  изволите  чутц 
један указ Њ. В. Крџља. On гласи: 

МИ 
ДЛЕКСАНДАР I 

По милостн Божјој и иол.и народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Уважавајући оставку коју Мам je подпсо I lam Мииисгар пољопривреде др. ToMaiunli Љу- 
бомир, ii стављајући га na расположење, на предлог Претседника Нашег Министарског савета, a 
!i i основу чл. 7 Закона o уређењу врхопне држапне управе — поставл>амо: 

За Машег Министра  пољопривреде др. Сршкића Милана, Претседника Нашег Министар- 
СКОГ савета. 

Претседник I [ашег Министарског савета нека изврши овај Указ. 
20 октббра 1933 године, 

Нишка Бања 
Претседник Мииистарског савета АЛЕКСАНДАР с.  р. 

Др. Милан Срткнћ, с. р. 

(Читање Указа cac.iviiia.ni су народни посла- 
ници стојећи и пропратили бурним пљескањем и 
усклицима: Живео Краљ!). 

Господо народни посланици, no Уставу м По- 
словнику nama je дужност, да данас изаберемо 
из своје средине стално скупштинско часништво. 
Ja, кап најстарији међу вама, претседаваћу да- 
naiuii.oj седници до избора era mor прстседнмка, 
na вас молим, да ме помогнете да ову своју дуж- 
пост како вал>а извршим. Предлажем за привре- 
мене секретарс народне посланике господу др, 
Драгољуба Јевремовића, Драгомира М. Станојеви- 
ha, Анту Ковача, Милапа Мравље и Гавру Мило- 
шевића. 

ГТрима ли Скупштина овај мој предлог? (При- 
ма!) Молнм господу привремене секрстаре да за- 
узму своја места. 

Сада имамо да изаберемо Претседника, три 
потпретседника и пет секретара. По § 13. Послов- 
ника прво се врши избор претседника, затим из- 
бор потпретседника na онда избор секретара, али 
no том liCTOM параграфу Пословника гласање o пз- 
бору скупштинског часништва можс сс вршити и 
једновремено, посебним листама. Ja предлажем да 
избор целог скупштинског    часништва   извршимо 

листама у трп различите кмиовремено   посебипм 
кутије (Одобравање). 

Прима ли Народна скупштина овај мој пред- 
лог? (Прима). Објављујем да je предлог примљен. 

По § 96 Пословппка гласање o избору скуп- 
штинског претседништва je тајно, те je потребпо 
да коцком одредимо за сваку кутију no три кон- 
тролора, који lic бројатп предате гласове. Молп.м 
господпиа секретара да извлачи имена контролора. 

Приирсменп секретар Анте Ковач извлачи из 
кутпје no три листнћа са именима г. г. народних 
послаипка-контролора за избор претседника, пот- 
претседника и секретара. 

Привремени претседипк Мита Исакови!!: ()б- 
јављујем да су за коптролоре изабрани и то: 

За избор претседппка г. г. Мирко Урошевић, 
TpmiKo Нинковић и др. Богумил Вошмзак; 

За избор трм потпретседпика r. r. дј). IJoi/ian 
Впдовић, Коста Алексић и Виктор Погачник. 

За избор пет секретара г. г, Димитрије Он. По- 

nomili, Чеда Захарић n Мустафа Мулали!!. 
Дајем пет минути одмор. 

(После одмора) 
Привремени претседник Мита Исаковић:   Го- 

сподо народни посланици, настављамо седницу и 
приступамо избору сталног скупшташског часни- 
штва. Гласање je тајпо. Молим господу коптроло- 
ре да заузму своја места, a господппа секретара 
да прознва господу пародие посланике да гласају. 

ripiiiipcMcini сскретар Апте Ковач прозпва no- 
сланике да гласају. (Настаје тајно гласање листи- 
liiiMa, које се врпт истоврсмеио за цело скупштин- 
ско часништво). 

(После гласања) 
Привремени прстссциик Мита ИсаковиК: Го- 

сподо. изволите чути резултат гласања. Молим г. 
иривремсчгог секретара да изволи саопштити ре- 
зултат. 

Прнвремени секретар Анте Ковач (саопштава): 
Гласало je укупно 263 народиих посланика, Од 
овог броја гласало je 235 за Претседиика г. др. 
Косту Куманудија. (Опште дуготрајпо бурно одо- 
браваи.е, пљескање и повици: Жпвсо!). Господпп 
др. Милаи Метикош добио je 25 гласова (Одобра- 
вање na левици), г. Мирко Урошевић 1 глас и два 
листића била су празна. 

За потпретседнике добили су гласова и то: г.г. 
Карло Ковачевић 195 (Пљескање и повици: Живео!) 
лр. Авдо Хасанбеговић 202 (Пљескање и повици: 
Живео!) др. Коста Поповић 1П0 (Пљескање и no- 
вици: Живео!) Василије Tp6nli 70, Мпловап Лаза- 
ревић 44, Фердо Шега 30, Виктор Погачник 12, 
Богољуб Кујунџић 5, Јурај Деметровп!) 4, Емили- 
јан Грбић 3, Ђура OcTOJuh 3, Mii.ian СекулиК 3, 
Глиша Тадић 1, Шукрија Куртовић 1, др. Славко 
Шећеров 1, др. Светислав Михајловић 1, др. Бог- 
дан Впдовпћ 1  и др. Ивап Палечек 1 глас. 

За секретаре добилп су гласова и то: Милан 
Мравље 238 (Одобравање), Апте Ковач 204 (Одо- 
бравање), Драгомир Станојевић 202 (Одобравање) 
Гавро Милошевић 197 (ОдобраваиЈе), др. Драг. Ле- 
времовић 194 (Одобраваље), BjianKO 4op6iili 54, 
Трипко Нинковић 46, Мпрко УрошевчИ 46, Стјепан 
MaKCiiMOBiili 42, Др. Шиме Прша 11, Лзубпша Tpn- 
фуновић 5, Хазим Чохаџић 4, др. Тома Смиљанић 
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3, Михаило Каламатијевић 3, Милорад Марковић 3. 
Чеда Захарић 3, Милоје Сокић 2, Иса Богдановић 
1, Добра Јовичић 1 ii Шукрија Куртовић 1 глас. 

Прпвремепп претседник Мита McaKOBuh: Пре- 
ма томе, господо посланици, објављујем да je за 
претседника Народне скупштине изабран г. др. 
Коста Кумануди (Опште бурио и дуготрајио ил.е- 
скање са узвицима: Живео!) 

За потпретседнике г. г. Карло Ковачевић, др. 
Авдо Хасанбеговић и др. Коста Поповић (Сложни 
Узвици: Живели!) 

За секретаре г. г. др. Драгољуб Јевре^овић, 
Драгомир Станојевић, Aure Ковач, Милан Мрабље 
i1 Гавро Милошевић (Пљескање са узвицима: 
Живели!) 

ЛАолим новоизабрано Претседништво да за- 
узме своја места. (Изабрано Претседништво Ha- 
родне скупштине на челу са Претседником г. др. 
Костом Куманудием заузима своја места, уз бурно 
одобравање и пл>есак целе Народне скупштине). 

Претседник др. Коста Кумануди: (Опигте бур- 
но пл>ескање) Господо народни посланици, молим 
Народну екупштину, да прими изразе наше најто- 
плије' (захвалностиЈ потпретседпика, секретара и 
м(>је, за повереи.е којпм сте нас Ви, наши другоии, 
Данае одликовали. 

Ми смо поносни, IHTO je то једпа од највећи?! 
почасти, која се може указнвати политичким љу- 
Дима, али, у исти мах, ми смо свеспн, да су m no- 
ложаји n те фуикцпје, које сте иам Доделили, пу- 

ни одговорноСти. Ми смо одговорни за ред, рад и 
деловање Народне скупштине, коју je народ пза- 
брар ла савесно и неуморно води народрр%- бригу. 
Ми ћемо сву своју снагу уложити да raj рад тече 
правилно, да се спроводи исправно, без сукоба, без 
потреса, за највеће и најкорисније добро народа. 

Рачунајући на Вашу помоћ и потпору, на Ва- 
шу capa;ui>y, као и до сад, ja сам увереи да ћемо 
иоћи одговорити свнм својим дужностима и пспу- 
нити и.\ у свој потпуности онако, како нас one у 
овоме сазиву очекују. 

Зато с.матрам да ми просто имамо одмах, ne 
прекидајући, да продужимо, да наставимо своје 
редовне иослове. 

Ha основу чл. 26 Послоииика ja hy o избору 
Претседништва известити г. претседника Мини- 
старског савета (Пљескање и узвици: Живео!). 
Кад од њега будем добио одговор, кога iie дана 
IberoBO Велнчанство Крал. (Сви народни послани- 
ци устају и кличу: Живео Краљ!) отворити седнице 
Народпс скупштине, било Престоном Беседом, бн- 
ло посланицом преко Министарског савета, било 
Својим Указом, ja ћу o томе писмено Вас обаве- 
стити. Тада hy сазвати седницу, на којој he се отво- 
рити Народпа скупштина и утврдити дневни ред 
за наредну седницу. 

Данашњи састанак закључујем. (Бурно и ду- 
готрајно пљескање са усклицима: Живео!) 

Седница je закључена у 13,20 часова. 




