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ПОЧЕТАК У 18,45 ЧАСОВА 

C A д P Ж A j: Припремени секретар Милан  Баџак:   прочита 
записник VI прегходног састанка Народне скупштине. Пре дневног реда:  1 — Читап.с и усвајање записвикв 

Vi ирстходног састшша. Поетседиик Верификациопог одбора Драгиша 
2 - Caoiiiiirai,e 0 подпошеп.у оставки г. r. пародних rio- ЦвеТКОВИћ  има ЛИ  KO ОД ГОСПОДв нароДНИХ   ПОСЛВ- 

сла.шка на посламичкс мапдате. ника   што   да   примети   на   прочитани   записник? 
Дневни ред: Илбор сталиог Прстседшштш Народме ску- (Нема). Примедаба нема,   објављујем да je записник 

пштшге; Претседоика, 3 пбтпреЛеЛнака н 5 секрета1)а. примљен. Изволите чути саопштење o оставкама г. г. 
Говорници:   I Јретсединк   Иародне   скумштипе   Стеван народних  иосланика. 

'"'i"111- Привремени секретар Милан Баџак (саопшта- 
=                                                                                  — ва): г. Петар Стојисављевић народни посланик подноси 

оставку на свој посланички мандат за Срез сињски; 
Претседник Верафикациоиог одбора Црагнша Г. Драгиша Цветковић   народни  посланик, по- 

ЦветковиЋ: Господонароднипосланици.отварам vii дН0СИ осгавку   на   свој   посланички мандат за Срез 
претходнии састанак Народне  скупштине. Молим г. нишки. 
секретара да  прочита записник  VI претходног  са- £         Светислав   Поповић   народни посланик. 
станка. 
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подноси оставку  на  свој   посланички мандат за из- 
борно подручје Београд, Земун и Панчево; 

Г. Стеван Ћирић народни посланик, подноси 
оставку на свој посланички мандат за Срез старо- 
пазовски; 

Г. др. Милан Врбанић народни посланик, по- 
дноси оставку на свој посланички мандат за град 
Загреб; 

Г. др. Драгутин Којић народни посланик no- 
дноси оставку на свој посланички мадант за град 
Скопље; 

Г. др. Драгутин Јанковић народни посланик, 
подноси оставку на свој посланички мандаг за Срез 
мачвански. 

Г. др Марко Кожул народни пссланик по- 
дноси оставку на свој посланички мандат за Срез 
Биоград на мору. 

Претседник Верификационог одбора Драгиша 
Цветковић: Прочитане оставке биће упућене Ве- 
рификационом одбору. 

Прелазимо на дневни ред: Избор претседника, 
три потпретседника и пет секретара Народне ску- 
пштине. Гласање o избору претседника, потпретсе- 
дника и секретара може се вршити и једновремено, 
посебним листама. Ми ћемо извршити гласање једно- 
времено посебним листићима у три кутије. Одреди- 
ћемо извлачењем за сваку кутију no три контролора. 
Молим г. секретара да изволи извући листиће са 
именима гг. контролора. 

Привремени секретар Милан Баџак; (извлачи 
листиће са кменима контролора): За избор претсе- 
дника контролори су: Димитрија Мирковић, Коста 
Алексић и Матија Повреновић; за избор потпретседни- 
ка: др. Вјекослав Милетић, Милоје Сокић и Љубомир 
Јопановић; за избор секретара: др. Српко Вукановић, 
Боривоје Ђурић и Милан Божић. 

Претседник Верификационог одбора Драгиша 
Цветковић: Молим гг. контролоре да заузму своја 
места. Дајем пег минута одмора да се за то време 
изврши подела гласачких листића и њихово попу- 
њавање. 

(После одмора) 

Претседник Верификационог одбора Драгиша 
Цветковић: Господо, пошто су гласачки листићи 
подељени, приступамо гласању. Молим г. секретара 
да изврши прозивку, a r. народне посланике молим 
да у кутију изволе спуштати своје гласачке листиће 
кад буду прозвани. 

Привремени секретар Милан Баџак; прозива 
посланике да гласају. (Настаје тајно гласање ли- 
стићима.) 

(После гласања) 
Претседник Верафикационог олбора Драгиша 

Цветковић; Госгодо народни посланици, изво- 
лите чути резултаг гласања. Резултат je следећи: За 
Претседника гласало je 283 посланика. Од тога броја 
добио je г. Стеван Ћирић 264 гласова, г. Драгиша 
Цветковић 9, г. Илија Михајловић 1, г. Живко Су- 
шић 1, празних листића било je 8. Према томе иза- 
бран je за претседника Народне скупштине г. Стеван 
Ћирић. (Бурно пљескање са једнодушним и сложним 
усклицииа: Живео!) 

За потпретседника  гласало je свега  287 наро- 

дних посланика. Од тога су добили г. Фрањо Map- 
кић 254, r. Војислав Лазић 250, г. др. Јосип Режек 
260, г. Стеван Јанковић 3, г. Јоахим Куњашић 3, 
г. Јанко Баричевић 1, r. Војислав Ђорђевић 1, г. Ан- 
тон Новачаи 1, г. Свет. Станковић 1, г. Војислав Ja- 
њић 1, r. Јакша Божић 2, г. др. Драгољуб Јевремо- 
мовић 1, г. Павле Матица 1, г. Косга Алексић l и 
г. др. Пинтеровић 1. Празних листића било je 27. 

Према томе изабрани су за потпредседнике На- 
родне скупштине гсспода Фрањо Маркић, Војислав 
Лазић и др. Јосип Режек. (Бурно пљескање и узвици: 
Живели!) 

За секретаре гласало je у свему 290 нарс^дних 
посланика. Од тога су добили г. г. Мустафа Мулалић 
261, Анте Ковач 257. др. Драган Дамић 262, Милан 
Баџак 258, Новица Поповић 260, Богдан Ерцеговац 
5, др, Ђорђе Јовановић 2, Велиимир Аћимовић 1, 
Павао Матица 1, Ђорђе Јевтић 1, Драгомир Стојади- 
новић 1, Душан Антонијевић 1, Чедомир Сладојевић, 
1, Антон Видец 1, и Јакша Бзжић 1. Празних лис- 
тића било je 16. 

Према томе изабрани су ла секретаре господа 
Мустафа Мулалић, Анте Ковач, др. Драган Дамић, 
Милан Баџак, и Новица Поповић (Пљескање са уз- 
вицима: Живели!) 

Господо народни посланици, дозволите ми да 
вам заблагодарим на пажњи коју ere ми указали 
приликом мога претседавањаседницама Народне ску- 
пштине. Позивам новоизабрано Претседништво На- 
родне скупштине да заузме своје место (Пљескање 
са узвицима: Живео Цветковић!) 

Претседник Стеван Ћирић (заузима место 
претседничко бурно поздрављен дуготрајним пљес- 
кањем и узвицима: Живео!): 

Захвалност, искрена, топла другарска захвал- 
носг, то je прва реч коју желимо са овога места да 
вам кажемо, драги другови. Тз je захвалност тим 
већа што знамо да je било много достојних канди- 
дата, на које je ваш избор могао пасти/а да ни 
једном од нас сада изабраних тиме не бисте учинили 
ни најмању неправду, јер и ми бисмо их били примили 
и сматрали достојним и ових части и вашег поверења. 

Али, господо народни посланици, поред ocehaja 
захвалности, ми у овоме тренутку осећамо и велику 
одговорност коју ere нам наметнули и ми оеећамо 
да етојимо према вама у часној обавези да ово унап- 
ред дато ваше драгоцено поверење оправдамо пред 
вама и нашим радом; и у име својих другова ja вам 
обећавам да ћемо се ми трудити да доетојно одго- 
воримо својим дужностима, и мислим да ћемо нај- 
боље то моћи учинити тако ако будемо пре свега 
чували достојанетво и углед Народне екупштине и 
свих народних поеланика. (Бурно пљескање и no- 
вици: Тако jel) 

Заиста, господо народни посланици, судбина 
ове Виг.оке куће недељиво je везана са судбином 
целе државе јер потрее у овоме Дому одјекује у 
милионима срдаца целога народа. (Општи повици: 
Тако jel Тако je) Нарочито у овим озбиљним вре- 
менима, када један део изабраних народних посла- 
ника није међу нама, a то ja констатујем са великом 
жалошћу у име целог Претеедништва које ете мало- 
час изабрали, у овим тешким, озбиљним временима, 
дужноет нам je да пазимо на углед и достојанство 
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Народне скупштине не бисмо ли на тај начин онима 
који данас још нису кеђу нама олакшали да донесу 
благотворну одлуку, да увиде да je ово једино ме- 
сто на коме од нарида изабрани посланици мигу no 
праву и no закову решзвати o судбини нзрода и 
државе. (Опште бурно пљескање и повици: Тако je!) 

Зато вас позивам, господо народни посланици, да 
уложите и ви све своје снаге као и ми, да оправдамо 
оно што с правом можемо од свих родољуба да 
очекујемо. 

Али нада све, после оне катастрофе, која je 
задесила цео наш народ трагичном смрћу Краља 
Александра. (Сви народни посланици устају са својих 
места и кличу: Слава му!) .... који je ca пуно 
самопрегора до последњег даха вршио Своје краљев- 
ске дужности, дужност je и Народне скупштине да, 
у савесном испуњавању својих дужности, за Круном 
не заостане. Зато вас молим да дате све што у себи 
имате најбоље да Народна скупштина може правилно 

решавати тешка питања, и политичка и привредна, 
која joj живот намеће, да их може и савладати на 
славу љубљеног Краља Петра II. (Сви народни пос- 
ланици уста]у са својих месха и једнодушно кличу: 
Живео Краљ! — Олште бурно и дуготрајно пљес- 
кање) . . . , a на срећу и добро целог народа и ве- 
лике нам отаџбине Југославије. (Опште бурно и 
дуготрајно пљескање са повицима: Живео!) 

По закону o Пословном реду, ja hy господина 
Претседника владе известити o избору Претседни- 
штва Народне скупштине, и чим од њега добијем 
извештај, када ће се отворити седнице Народне скуп- 
штине, ja ћу седницу за тај дан сазвати и са тии 
дневним редом. 

За то време, молим господу народне посланике, 
да се не разилазе изван Београда. 

Тиме би био исцрпен дневни ред данашње седнице 
и ja ca вашим пристанком ову седницу закључујем. 

Седница je закључена у 20.30 часова. 
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