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ПОЧЕТАК У 9 ЧАСОВА. 

САДРЖАЈ: ДО избора сталног скупштинског претседника, као 
n„ најстарији посланик између вас no годинама. Хвала "Ре дневног реда: t ,V^    ^               \ i      лл *                                                  „„   ^„uu!!«!! нам   (Одобравање.) 

Гт„   i — Избор    привременог    претседника    no    годинама ,           К, СТаРости; -'a, no Закону o пословном реду, отварам ову 
2 - Избор  припремс.их  секретарг. дапашњу седницу.    Отварајући,  господо   иародни 

„,    Говорници: Војко Чпркић, припремени претседпик Сте. посланици, ову седницу, ja вас молим да се сетимо 
1 ■'анкопић. Блаженопочившег Крал^а Александра и да устанемо 

(,,    Дневни ред: Избор сталног претседништм Иародно и Његовој сеии одамо заслужену  почаст кличући: 
Kpe

l
r""Tmit':   прстседника,   три   потпрстседпика   и   пет   CL- (Јлава Му! (Сви иародии   послаиици  устају са сво- 

' P8, јих места, уз болне поклике: Слава Му!) 
1 ,оворници: Претседник Стеван Ћирнћ. Живео Краљ Петар II! (Бурни и дуготрајни ус- 

Hii 

клнци: Живео! Живео! Живео!) 
^ојјко Чвркић:    Господо народпи    посланици, Господо  народни   посланици,    Блаженопочив- 
>СНову земаљског Устава Скупштина се даиас 11]И Краљ Александар оио je мудар Владар. Он je 

вГ"1ала У редован сазив. У духу земаљског Уста- цолео своју државу. волео свој народ и народ je 
„ . "Редлажем  да  данашњој  ссдиици   претседава Њега полео. Судбина je хтела да Му je зликовачка 
u Јстарији no годииама народпи послапик г. Сте- рука одузела живот. Али онога момента, када je 
м" Јанкони1, (Живо одобравање и повици: При- последњи пут Његово јуначко срце куцало, када 

Се! Живсо!) су се последњи пут из Његових владалачкнх уста 
Ппив™                              п л„ои   lauKnnMh-  Го- могле чути речи Он je изговорио: „Чувајте ми Ју- 

^Ч)
р 'P™™,, иретседшшСтеван Ј«"«^-  '03 гославију!"  (Леднодушпи  поклици:  Чуваћемо  je!) tia„,    llaP<WiH послаиици, no нашем одобрешу, из ~    .       v   ^    МЈ                              -^ 

мУ сРедине ja сам сада  овога  момеита,  заузсо To je, господо народни посланици, Један ама- 
eir) Да вршим дужпост привременог претссдника ncr, који je оставио Владалац и кога ми морамо 

0 
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чувати и у аманет оставити поколењима, да чувају 
јединство наше државе Југославије. (Бурно одо- 
бравање и једнодушни поклици: Тако je!) 

Господо народни посланици, Краљ Алексан- 
дар био je врло мудар Владалац. Он je својом му- 
дром политиком у слободи и кроз слободу са 
својом народном владом стварао на свима пољима 
народног и државног живота, и онда, када je до- 
шло време, са својом јуначком војском ослободио 
je један део наше браће и створио велику Југо- 
славију. 

Господо народни посланици, наша je дужност, 
и не само нас него и целокупног народа, да се увек 
сећамо Његовог Величанства Блаженопочившег 
Краља Александра. (Једнодушни и болни усклици: 
Слава Му!) 

Срећа je за наш народ што je Блаженопочив- 
ши Краљ оставио своје наследнике и оставио до- 
бре Намеснике, који he васпитати младог Краља, 
у кога цео народ гледа као у сунце са иеба, гледа 
и жели да дочека да Њ. В. Краљ буде пунолетан и 
спреман да управља великом, силном и славном 
државом Југославијснм. (Општи једнодушни по- 
клици: Живео Краљ!) 

. Ми се, господо, данас налазимо у тешким еко- 
номским приликама, и ми, народни посланици, које 
je народ у Скупштину послао, треба да се старамо 
да својим радом докажемо да водиио рачуна и o 
држави и o народу, a то ћемо доказати само онда 
ако будемо радили онако како интереси земл>е и 
интереси народа захтевају. 

И ja желим нека иам буде cpehau рад. (Живо 
одобравање, пљескаље и узвици: Живео!). 

Сада iiCMo прећи na дпевни ред. Ha дневном 
je реду, господо пародни посланици, да изаберемб 
пајпре чегири'привремена сскретара, који he ру- 
ководити пословима до избора сталног скупштин- 
ског часпиштва. lio Закопу o пословиом реду 
Претседпик има права да прсдложи секретаре. Ja 
hy вам их предложити и молим вас да ове секре- 
таре примите. Предлажем за привремеие секрсга- 
ре господу Милоја Сокића, Мустафу Мула.иИ.а, 
др. Љутицу Димитријевића и Анту Ковача. Прима 
ли Скупштина ова четири секретара. (Прпма! He 
прима!) Ja молим ине који не примају да устаиу, 
да не кажу да смо ми хтели овдс ucmro прошвер- 
цпиати. (Сви седе). Поштована господа народни 
посланици сви седе, те ja оглашујем да je Народна 
скупштина примила г^редложене секретаре и мо- 
,iiIM их да заузму своја места. 

Господо, данас je на дневном pe.u', као што 
знате, избор скупштинског часпитша. Ja предла- 
жем да сада изаберемо контролоре који he прису- 
ствовати избору. Мо.шм г, секретара да извлачи 
имена контродора. 

Привремепи секретар Милоје Сокић извлачи 
из кутије no три листића са именииа г.г. народних 
посданика -     контролора и то: 

За избор претседника: Јеврема Томића, Бори- 
воја Ђурића и Димитрија Мирковића; 

За избор потпретседника: Војка Чвркића, 
Длексапдра Лаааревића H Владимира Казими- 
ровића; 

За избор секретара; Љубомира Пантића, Све- 
голика Станковића и Николу Зубера, 

UpiiupcMičiiu претседимк Стеван .IUHKOBHII: 06« 
.ј.шл.ујем да су за контролоре таабрани и то: 

За избор претседника г.г. Леврем Томић, Бо- 
ривоје Ђурић и Димитрије Мирковић; 

За избор потпретседника г.г. Војко Чвркић, 
Александар Лазаревић и Владимир Казимировић; 

За избор секретара г.г. Љубомир Пантић, Све- 
тилик Станковић и Никола Зубер. 

Господо послаиицн, вама треба да се раздадУ 
листићи за гласање и ja дајем 10 минута одмора 
да се поделе ти листиЈш. 

(После одмора) 
Привремени претседник Стеван Јанковић: Сед- 

ница се наставља. Молим господу народне посла- 
нике да седну сваки на своје место. 

Господо народни посланици, сада ћемо при- 
ступити прозивци. Прозивку he вршити први се- 
кретар којега сте ви примили, г. Милоје Сокић. Ја 
вас молим, господо народни посланици, да се ми 
покажемо сада овде уовом светом Дому досто- 
јанствени, и да своју посланичку дужност данас, 
при избору скупштинског часништва, извршимо 
на најдостојаиственији начин. Сваки r. народни 
посланик седеће na своме месту и приступаће ре- 
дом гласачким кутијама, прозивка he се вршити 
полако. У томе HeheMo хитати. Гужве код кутија 
Hehe смети бити. Гласач који буде гласао враћа 
се одмах на своје место. И сада молим да прИ- 
ступите гласању. Молим г. секретара да приступИ 
прозивци: (Војислав Лазић: И да секретар одма^ 
бележи у списак ко није гласао, те да се зна i<0 

imjc гласао!) 
Секретар Милоје Сокић ирозива посланике Да 

гласају, (Настаје тајно гласање лиcтиhимa за из- 
бор скупштинског часништва). 

(После гласања).     ч 

Привремени претседиик Стеван Јанковић: Из- 
волите, господо народни посланици, чути резуЛ" 
тат гласања. 

Гласало je свега 311 народних посланика. ^ 
гога су 171 гласали за претседпика г. Стевама 1>и' 
puha; (Бурно одобравање, пљескање и nonuiP1, 

Живео Тгирић!) За г. Мирка Комнеиови^а 136' 
(Одобраваке и пљескање). Празних листића било 
jfi 4. 

Према томс за Претседника Народне ск)11' 
штине изабран je г. Стеван Ћирић. (Бурно и дУ1"' 
трајно пљескање са узвицима: Живео СтеваН 
■ruipnh!) 

Изволите чути резултат гласања за потпре^" 
седнике. 

За потпретседнике гласало je укупно 311 ";' 
родних посланика. Од тога су 166 гласали за noT' 
првтседнике г. Фрању MapKHLi и i. .lotima l^>ICL", 
ка, sa г. Радисава Вучетића 162, за r. ДрагиШЈ 
Цветковића 146, за г. др. Вјекослана Милгг""11 

146, за г. др. [Дафера Куленовића 139 и за г. I'1'.'11' 
слава Лазића I. Празних листића било je 4. 

Прома томе изабрани су за потпретседнике г* 
Фрањо Маркић, (Пл,ескан.е и повици: Живео!) ' 
Јосип Режек   (Пљескаље и повици:   Живео!)  и г' 
Радисав Вучетић (Пљескање и повици: Живео!) 

Иаволите, господо, чути резултат гласања з 
избор секретара. Гласало je свега 311 »ароДн^ 
посланика. Од тога гласало je за г. Анту Ковач' 
169, за i-. Hojv Ненадића 166, за г. Мустафу МУЛ^ 
лића 163, за i'. Александра Лазаревића 160, 1;' / 
др. Драгана Дамића 146, за г. Милоја Сокића '^ ' 
за i. Новицу lioiKimiiui 133, за г. др, АндреЈУ Цс- 
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^iea 133, за г. Милана Баџака 133, за г. Драгомира 
М. Стојадиновића 133, за г. Живка Даниловића 
'0. за г. Ђорђа Јовановића 10, за г. Дамјана Ар- 
иаутовиКа I. Празних листића било je 7. 

Према томе за секретаре изабрани су г.г. Анте 
Ковач, Војислав Ненадић, Мустафа Мулалић, Алек- 
сандар Лазаревић и др. Драган Дамић. (Пљеска- 
ње са узвицима: Живели! — Граја.) Господо на- 
Родни посланици, ja вас молим, да извршимо сво- 
ЈУ Дужност, као што сам то већ рекао, на један 
НаЈДостојанственији начин и молим да будете 
мирни. 

Молим новоизабрано претседништво Народне 
С1<упштине да заузме своја места. 

(Изабрано претседништво Народне скупшти- 
не на челу са претседником r. Стеваном Ћирићем 
Заузима своја места, уз бурно одобравање и пље- 
С1<ан>е Народне скупштине). 

Претседиик Стеван Ћирић: (Опште бурно одо- 
^Равање и дуготрајно пљескање). 

Господо народни посланици, допустите ми, 
Да> У име изабраних другова и у име своје, нај- 
сРДачније захвалим на поверењу, које сте нам по- 
куЈонили. (Бурно одобравање са усклицима: 
-'Кивео!) 

И ако долазимо из једне тешке борбе, и ако 
и било у природи људској, да учинимо коју ома- 
^У na да, може бити, унесемо личну ноту у ову 
ашу захвалницу, ja hy се трудити да говорим са 
овога места, као што сам говорио   увек,   непри- 
тРасно, објективно, онако, да цела Народна скуп- 

^тина   може   сваку   моју   реч   одобрити.    (Бурно 
^ескање са усклицима: Тако je! — Живео!). 

I осподо иародни посланици, зато сматрам за 
ВоЈУ прву дужност, да захвалим старини r. Сте- 

ј''а11У Ланковићу, (Пљескање и узвици: Живер!) 
^1'0 je онако достојанствено водио ову седницу и 
^еговим помагачима, које je сам изабрао делими- 
Це> а који cv, делимице, no Пословнику коцком 
0ДРеђени 

Ова достојанствена седница доказ je — то го- 
ворим у име свих вас, господо народни посла- 
ници — да ова Народна скупштина хоће и жели 
достојанствено да ради на тешким проблемима, 
којих решење народ од ње очекује. (Бурно одо- 
бравање и гговици: Тако je! Живео!) 

AKO се на свима странама има иста добра 
воља, као што постоји добра воља у овој Народ- 
ној скупштини, да оне задатке, које народ од ње 
очекује, решава, уложивши све своје снаге у ре- 
шавање тих задатака, онда можемо сигурно знати 
да стојимо пред једном ером која he донети успе- 
ха, који отаџбина и народ толико очекују. (Бурно 
одобравање, пљескање и поклици: Тако je!) 

Господо народни посланици, ви сте данас од- 
лучили да за даље време водимо ову Скупштину 
ми, који смо je ca врло малим изузетком и до 
сада водили. Пошто би то била лична нота, из 
тога нећу да изводим никакав закључак, али хоћу 
усрдно да вам кажем: ja и моји другови, који смо 
навикли на неједнаку борбу, јер у нашем арсеналу 
оружја нема безобзирности или нечега што би 
IOMC било слично, (Бурно одобравање и повици: 
Тако je!) од свег срца, после оних неправедних и 
неоправданих нападаја на претседника и претсед- 
ништво, (Повици: Тако je!) кажем вам хвала! 
(Повици: Тако je! Пљескање.) 

Господо народни посланици, no § 26 Закона 
o пословном реду у Народној скупштини, ja hy 
Господину Претседнику Министарског савета са- 
општити избор Претседништва Народне скупшти- 
не, a Господин Претседник Министарског савета, 
no истом параграфу Пословника, саопштиће Прет- 
седнику Скупштине кад ће и на који од начина 
предвиђених у истом параграфу Високо Краљев- 
ско Намесништво седнице Народне скупштине 
отворити. 

Према томе дневни ред ове седнице je исцр- 
пен. Ja je стога, ca вашим пристанком, закључујем, 
a идућу ћу сазвати писменим путем. (Бурни и ду- 
готрајни узвици: Живео Претседник!) 

Седница je закл^учена у 12.15 часова. 




