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ДРЖАН HA ДАН 15 ЛАНУАРА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДНИК ВЕРИФИКЛЦНОПОГ ОДВОРЛ 

МИЛАН СИМОНОВИЋ 

ПРЕТСЕДАВАЛИ : 

И ИЗАВРЛПИ  СТАЛИИ  ПРЕТСЕДИИК ИАРОДНЕ СКУПШТИНБ 

Д-р КОСТА КУМАНУДИ 
ПРИВРЕМЕНИ  СЕКРЕТАР: 

ЉУБИША ТРИФУНОВИЋ 

ПРИСУТИП СНМ Г.Г. МИНИСТРИ, GEM министра иностраних послова др. војислава 
МАРИНКОВИЋА 11  МИНИСТРА  ФИНАНСИЈА ДР. МИЛОРАДА ЂОРЂЕВИЋА. 

Почетак у 10,30 часопп пре подие. 

C A Д P Ж A Ј: 
IIjMV дисткч' рсда: Читаи,!':!iimicimi;;i Cii III пргтхчдиог 

састанкп, 
2) Саопштењб Указа Њ, В. Краља o уважењу оставке 

Министарског сапста и Уксза o објјаиоваљу Нове Владе. 
3) Саопштење o датим отсуствплга народцим аос ik- 

Вицима г, г. Пиаиу Радићу 't^u дапа, Мирку Нај^орф ру 
осам даиа, Винтору Погачвику осам даца, Крсти Сз^резовиву 
досет даца; п Д-ру Тоди Јеремвћу боловање. 

\) Саопштење да je вароднп вЗслаавк г. Јоца М. 
Селвђ подвео оставку ва воловшј претседввна овштвве. 

5) ('аопштешо аита Мииигтра фввавсвја: да ли народви 
пославик i'. Алексавдар Букввћ иоже и далЈС остатд члав 
Упраицог одбора држаице фабрвке шећера, 

Диошпг род; Избор сталцог Претсбдввштва, 
ГОВОрници; Претссдипи г. Др. K'ocia Кум8ВУДИ, U 

претседаик  Вервфвкацвоаог одбора  г, Мвлав  Сим« вић. 

Претседник Верификаиџоног одбора iMii.'iiin ('м- 
uonoititii: Господо народни посланици, отварам  IV 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
ИРЕТСЕДИИиГГВО   МИНИСТАРСКОГ    САВЕТА 

011 HITE ОДЕЉЕЊЕ 
Поп.  Bpioj   17. 

5 јануара 1032 год. 
Београд. 

Претходнв састанак Наррдне скупштине. Изволите 
чути ааписник Hl Првтходног састанка, 

Привремени секретар Љубвша Трифуновић upo- 
чита зцписппк III Претходног састанка. 

Прешседник Верификаиџоног одбора Милан Си- 
моновић: Има јш ко од господо народних посла- 
ника штогод да примети на прочитани вапионик ? 
(N'niiiiuii: Ih^iii!) Нотто ес иико mije пријавио да 
учтт примвтбу, објављујем' да јо ваписник III 
Претходног састанка примљен без примвтбе. 

A сад, господо иародпп послашгци, ii])c но што 
бисмо арепиШ на дневни ))од, пмао бих да учиппм 
извесна саопштења Народној скупштини. Ивволите 
прво чути Укав ll>. В. Крал.а o шшмсноиању иопс 
владе. Молим г. секретара да цвволи Указ прочи- 
тати. 

Привремени секрешар Љубнша Трвфувоввћ про- 
чита Укав Jb.B. Краља o наименован>у иоие Владс- 

Гошодине претседниче, 
Част ми je доставити у овереном препису  под •/• Указ   Њсговог   Всличапстна 

Краља од даиас, o постављењу новс Краљевске Владе,, с молбом iia зиање. 
Изволите примити,  Господине  Прстседиичс, и овом приликом уверење- o мол\ 

особитом  поштоваљу. 
Претседнив  Минист№бАбг сапета 

v Петар Р. Живковић, с. р. 
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Господину 
МИЛАНУ СИМОНОВИћУ 

Претссдиику   Верификациоиог  одбора   Народнс Скупштиие. 
Београд. 

MM 
ЛЛЕКСЛНДЛР   I 

ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ И ВОЉИ  НАРОДНОЈ 
KPAJh  југосллвмје 

Уважавајући оставку коју су Нам поднсли: 
Претседник Нашсг Министарског савста и Наш Министар унутрашњих послова 

Живковић Р. Петар; 
Наш Министар без портфеља Узунрвић Т. Никола; 
Наш Мпнистар без портфсља Тимотијсвић Л.  Коста; 
Наш   Мииистар   бсз   портфсља   Станпћ Лндра; 
Haui Мииистар иностраиих послова Др.  Марипковић Војислав; 
Наш Мипистар грађевина Др. Крамср Алберт; 
Ham Мииистар без портфслза Др. Палечек Иван; 
Ham Мииистар трговине и иидустријс Др.  Куманудн  Коста; 
Наш   Министар   без   портфсља   Пуцсљ Ивап; 
Наш   Министар правде Др.  Којић С. Драгутин; 
Наш   Министар   просвсте   Максимовић Божидар; 
Наш  Мииистар  шума и  рудника Др. ИЈибеник Станко; 
Наш Мииистар без портффља Др. ИЈврљуга Станко; 
Наш Мииистар cao6paliaja Радивојсвић Лазар; 
Наш Мииистар без портфеља Прека Никола; 
Наш Министар  пољоприврсдс  Иајдорфер Мирко; 
Наш Министар војске и морпарице, Армиски ђенерал Стојановић Ж. Драгомир; 
Наш Министар социјалне политике и народпог здравља Др. Кострсичић Марко; 
Наш  Мииистар  без  портфеља  Матица  Павао; 
Наш Мииистар без портфсља Др. Хасанбеговић Авдо и 
Наш Мипистар фипансија Др. ЂорђсвиИ Милорад — разрешавамо их од дуж- 

ности и стављамо на расположење, 
ПОСТАВЉАМО: 

За Прстссдиика Нашсг Мппистарског савста ЖивковиЈта Р. Петра, Претсед- 
ника Министарског савета na расположсњу и иародпог посланика; 

За иашег Министра ипостраних послова Др. МаринковиНа Војислава, Мимистра 
на расположењу и  иародиог посланика; 

За нашег Мимистра трговипе и пндустрије Др. Крамера Алберта, Министра 
на расположеп.у и  народндг послаппка; 

За нашег Мииистра социјалне политике и иародног здравља Пуцел.а Ивапа, 
Министра  па  расположењу и  народиог  послаиика; 

За namer Мппистра упутрашн.их послова Др. Сршкића Милаиа, Мииистра 
на расположењу и народиог посланика; 

За Hamcr Министра просвете Др. Kojuha C. Драгутина, Мипистра иа распо- 
ложењу и пародиог послапика; 

За Нашег Министра правде Максимовића Божидара, Министра на расположењу 
и народпог посланика; 

За Нашсг Министра шума и рудника Др. Шибеиика Станка, Министра на 
расположењу и народног посланика; 

За Нашег Министра саобраћаја Радивојсви11а Лазара, Министра на расположењу и 
народпог послаиика; 

За Нашег Мипистра 110л.ог1ривреде Де^етровића Јураја, Министра на распо- 
ложењу илшродиог посланика; 

За Нашег Мипистра грађевина Преку Николу, Министра na расположеп^у и 
народног посланика; 
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За Машсг Мипистра војске и морнарице Армиског ђенсрала СтојановиИа Ж. Дра- 
гомира, Министра на расположењу; 

За Нашег Министра финансија Др. Ђорђевнћа Милорада, Мииистра иа распо- 
ложсњу и 

За Нашег Министра физичког васпитања Др. Краљевића Драгаиа, иародног 
посланика. 

Прстссдник Нашег Министарског савета нека извршн овај Указ. 
5. јануара 1932 године АЛЕКСАНДАР, с. р. 

у  Београду. 
Лрстседпик   Мпипстаског сапота 
Петар Р. Живковић, с. р. 
Читање   Указа   г. 

усклицима: Живео! 
Прелиседиик Верификациоиог одбора Мм.тп Cti- 

MOiionuh: Сад, господо народни посдаипци, изполитс 
чути саопштси.о o томо, да су со пппесии г.г. народии 
посданпци оиратили мепи као пршиоцу дужности 
иротоедпика, са лкзлбама да IIM се одобри хитпо 
отсустпо. Л ja сам, no Закону o иослопном реду, ко- 
piiCTclin се правом, које мп аакон даје, одобрапао 
тражоиа хитиа отсуства. 

Цриџџшани сскретџр Љуоииш Трифушжпћ (ipo 
чпта да je г. Ииану РаднНу,  н^рцдном посланику, 
одобрепо три дапа отсустна; 

i'. .\lii])iiy Иајдоферу, пародиом пооданику, осам 
дапа отсустпа због болести; 

г. Впктору Иогачиику, иародпом иос.лапнку, 
осам дана отоуства због болости   и 

г. Крстп CTpe3ouiiliy, 11а])од110м послапику, де- 
(^ет дана огсустза због болести. 

IIретссдник Всрификаиионог одбора Мплии Cit- 
Moiioimh: Г. Др. Тоде JepeMiili, иародни послапик, 
()6])aTiio се Лародпој скуиштини за боловаше. Иа- 
]>o;iiia окупштина нма no Закоиу да му то болозаи.о 
одоб])]1. II ja тггам Народну окушпмшу да ли одо- 
б))апа тражено болоиан.е ? (Одзни: Одобраиа се ) 
Објапљујел!, да je болоиап.е одобрсно. 

Сад, 10сподо, имам да вам саопштим, дасуизво- 
сна г.г. иародии иослаппци иоднелп оставку na 
положаје претседтша општппа, иоје су досад за- 
узимали, пошто су шабрапн за иародпе послаипке. 

11риврс.мг.ии сакретар Љублша T|)ii(|>yuoiiiih аро- 
чита: Народпп иослашш г. Јоца М. СелпК подиео 
јо оставку на положај протседппка оиштпио у Во- 
лином Градишту, a задр/кава посланички мандат; 
i'. Вукапшн CnacoBiih, иародии посланик, подпео 
je оставку na иологкај претседника општине, a ва- 
Држава поеланичкп мандат. 

IIpeiucvdiiut; Нсрифаиаичоиог одбора Ми I:IH Ću-, 
моиопцћ: Mir hoMo ове оставке да прнмимо к зиаи.у 
ii оие he се упетп у запиеиик Народне скупштиие. 

Сад вас молим, да чујоте један акт г. Мшшстра 
фпиапспја. 

Лривремснп сскретар ЛЈублпш Трифуповлћ npo- 
чита акт r. Министра фпиаисија 6j). 37607 од 25 де- 
Цембра 1931 годиие, којпм тралт извештај: да лп 
народаи iiocjiainiK г. Адександар Буквнћ може и 
Дал.е остатп члаи Управиог одбо])а Државле фа- 
бринс шећера на Чуиарицп. 

Прегиседник Верификационог одбора Hliiaan Ci[- 
Поноввћ: По овоме акту,оддуку има да допегс Bepu- 
Ф^кацпоии одбор, na, онда, н>егов извоштај долази 
тек иред Иародиу скупштину. Ja стога продлажем, 

пародни   посланици   саслушали су стојећи и пропратили 

да се овај акт упутп ita доношси.о одлуке Верифнка- 
цпоисш   одбору.   Прима  ли   Скупштина?   (Прпма). 

Господо, пролазнмо сада на дапашл.п днепии ред. 
Ha лисвиом je реду: Избор сталпог окупштинског 
пЈјетседпиштва. Скупштипско претседииштво састоји 
се ii3 претседнпка, 2 потпретсвдника и 4 ('окј)стара. 
По Закопу o пооловном р.еду избор се има обавити 
тајиим гласаи.олг. Гласаће ое лпстнћима, које .ћете 
дпппти, иоиуиити ii у ррву кутију, гос110да,кад буду 
проввана, спуотиће листић, којн су поиунили за 
капдидата за претседника, У другу за капдидате 
ва потпретсвднике, a у Tpoliy за кандидате за се- 
кЈ)отаро. lio члаиу !•(> Закона o иослоинои реду, по- 
трсбно je, код оваког начина гласаља, да се прет- 
ходио за сваку кутију изаберу поЗкоитролора, којп 
lio контролисати иачпп гласаи.а. Ja стога молпм, 
као што je пр.вдвцђено Законом o иословпом рсду, 
да се та лица одредо коцком ir3iuia4ejbeM лисхића 
са пмеиима коптроло])а. Молпм r. (:екрста])а да IIJ)BO 
извуче имеиа трп лица односно имана иародипх ио 
оланика контродрра за прву кутију. 

Молпм господу, која буду продитвна, да изволе 
iKialiii II заузетп своја места. 

Привремени секрешар ОБубиша ФрифуоовАћ пз- 
влачи лиотЉе за прву кутију са имепшна ове гл-. 
послашша: Др. Будиолава Гргура Лиђолииовпћа, 
Др. Николе'Ншшћа и Петра Ивакшпввића. 

Прстсгдник Вершфнкацпоног одбора IMiuiiiu Cii- 
моноввћ: Молим господу да шполе upiilnt гласач- 
ном столу. 

Изволпте чутп пмсиа иоитролора за другу 
кутију. 

IIриаргли-ии секрвтар Jl>yGniiiii Трифуиовлћ из- 
влачи лпстпћс са пмеипма ове господе посланнка: 
Др. Мплооава Стрјадиновића, Милоја Сокића и 
Д]).  Тодора Лав.арввића. 

Претседник Верификауроног одбора Милни Сн- 
моновоћ: Молтг 1осподу, да изволе заузети своја 
места. 

Изволпте чути нмепа коптролора Ва Tj)ehy 
кутију. 

Приџремени секретар Sfff6am& Фрффу&оћић из- 
влачи дистиће за шбор коптролора за трећу ку- 
тију са ИМвнима one г.г. иослаппка: Ллекса11Д])а 
Додића,   Салнха   ВаљтЉа и Вожидара   Главичког. 

Лрстссдник Верификационог одбора Милап Сп- 
Mononiili: Молим господу да изволе зауаети своја 
меота. 
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Господо,   иошто су коптролоЈт ивабрани,  сад 
lio  се  luiupimrni  раздељииан.е  цедуљица   и  JKHIVIM 
jTiicTuha. Ради тога дајем 5 минута одмора. 

(Настаје одмо])) 

(Иосле 0Д1М()])а) 

Претседник Верификаџионог одбира Милав Сн- 
ионовић: Пошто су листићи раздани, приступа се 
гласању. Г. секретар iian])imilie прозпвку, a госпо у 
народне послаппко молнм да, редом прогвани, прила- 
зе и да спуштају у кутијс enoj .iiicnili. Иаполито ир- 
пгати провивку. 

Привремени секретар Љубиша Трифуновић 
провива послаиикс да гласају, (Настајо тајно гласа- 
ibc листићима). 

(После гласања.) 
Претседник Верификаџионог одбора Mtuiau Си- 

Moiioitiih: Молим да се прозоау још један пут онн 
KOJU се нису одазаали. 

Привремени сскрстиј) ЈБубиша Трифуноввђ HJI- 
ши поновну провивку. 

(После iioiioniie II])08IIHKC) 
Претседник Верификационог одбора Милан Си- 

Monoitnh: Молим да со ii;)iq)mir ii])cu])ojai!aii.o гла- 
(ioua, и то за претседника ва столом од Претсед- 
uiuiiTiia десно, ва потпретседнике ва столом од IIJICT 
седииштпа лепо,  a за секретаре ва стенографским 
C'J'OJIOM. 

(Настаје пребројавање  гласова.) 
(После пробрпјагам.а т-ласоиа) 

П/ч тседник Верификационог одбрра Мнлав Сп- 
мбновнћ: Ивволите чути ревултат гласања. Гласало 
јо свега 2Н5 народних посланика. Од тога броја ва 
иретседпика добио je г. др. Коста Кумапудп 171 
глас. (Усклици: Живео!) Даље су добили: r. др. 
Ипкола Cy6oTiiii 112 гласова (Уввици: Живео!) и 
два листиЈиа била оу правна. 

Како Г)Ј)ој 171 од 285 протстааља аггеолутпу ио- 
Кииу, то на основу § 13 Закона o пословном роду 
у Народпој cKViiiiiTiinii оПјаил.ујом, да je за прст- 
еедпика Народие скупштине нвабран г. др. Коста 
Кумаиудп. (Ли.иауз и уввици: Живео!) 

Изаолите чути резултат гласања за иотпред- 
сединко. Гласао je исти број иос-.иапика 28Г). Од тога 
Gpoja добили су г. Ка])ло Ковачевић 236 (Уввици: 
Живео!), г. др. АвдоХасанбеговић27Ј глас, др. Отои 
Гавранчић добио je 11 гласова, г.г. Салих Баљић, 
Иван Ради!) n Шукрија КуртовЈЉ добили су no т])п 
гласа; г. Јурај Дубоковић и Милопап Лаваревнћ 
добпли су 2 гласа, a no један глас добили су г.г. 
Др. Mnlia Ainili, др. Богумил Вошњак, Миљав Ра- 
дол.пћ, др. Милослан Стојадииоип!!, Погол.уо Ку- 
јунџЈЉ, Идија Михаиловић, Васиљ Грђић, l'jtiTo 
'J.")oiuili ii др. Људевит iiiiDKo. l)ii,Ti() je и пет правних 
листића. 

Ирема томе г.г. Карло Ковачеви}] u др. Авдо 
Хасанбеговић добили су апсолутну већину гласова 
n црема томе објављујем да су поменута господа 
пзабрапа за потпретседнике Пајјодие ску тине. 

Изволите чути ревултат гласања ва г.г. секре- 
таре. Гласао je псти Г)]»ој гласопа, a добили су др. 
Драг. Jeri])eMoniili 207, ДрагомИр Станојевић 259, 
Лпте Ковач 22G и Мипан Мравље 254 гласа. 

Сем овога добилпсу мап.и 6j)oj гласова, u то: др. 
Ђуро Леушић 55 гласова, Добросав Јовичић 42, 
Милоје CoKiili 24, Bj)aiiKo ЧорбиК 15, Трипко lliiii- 

Koiinli (i, Мирко Vpouicinili 5, др. dano Радовић 4, 
Јанко Барле 5, a Муетафа Мулалић и Г>раико Лвра- 
Momili добили су ио дпа гласа. 

Поред тога добили су no једап глас г.г.: Mn- 
ливоје lle})iili, дј). Жпвап Лукић, др Ранко ЊамцуУг, 
др. Људевпт Ауер, Љубпша T})ii(Jiynoinili, др. Вла- 
дпмпј) Станипгаћ,  др. Мплап Стпјпћ n Анте Aljnl.. 

tlpejia томе г.г. народпп послаппцп: г. Драго- 
Мир Станојевић, Мнлап Мравље, Апте Ковач и Др. 
Драгољуб JciipeMOBiili добилп су апсолутну већину 
a прсма томо објављујсм да су помепута господа 
ивабрава ва секретаре 11,ч])одпе скупштине. (Жи- 
вели!). Ивбором Претседништва Пародпе скупштине 
иввршено je n>eno копститупсап.е, a једновремено 
окопчап наш претходан рад и рад приврвменог Прет- 
седништва. Ha K]iajy тога рада дозволпте мп да Ва.м, 
како у своје пмс, тако n у име привремених секре- 
Tiipa, пајтоплпје вахвалим na поверспЈу које сте пам 
укавали на досадапп^ем пашом раду. 

Молим господу председника, потпретседппке n 
секретаре да заузму своја места. 

Председник Народне скупгитине Др. Коста Ку- 
мануди: Господо нЈародни абславици, с пуним по- 
штовашсм п])ема Народпој скупштшш, молпм да 
[гриадитетоплу вахвалност мојих другова и моју, на 
поисрсл.у које i те иам указалп, шабранпш нас у 
своје ПретсеДншптво.Заувиадајући onaj 11оло}кај,моја 
je највећа амбшрја да докажем да васлужујевд то 
поверење. (Пљескање и усклици: Живео!). У бу- 
дућем раду главна тежња моја бпће да савесво испу- 
љавам своју дужност, a сматрам да hy то моЈш учп- 
iniTir, ако се будом iie])ii() n неприсграсно држао За- 
кона o пословном реду и примењивао га у потпу- 
ii(M TU. Je]), господо, iiiiiu Иословпик гараиту jo o једне 
cTpaiic слободу говора, слободно ивражаваав свих 
пдеја. гледшпта и мисли н штити лрерогатпве Па- 
родне скупштиие п иародиих мослаипка, a с Д])уге 
стране предвиђа мере које су потребне да бп На- 
родна скупштина могла несметано да врши своје 
високе функције, ради којих je народ изабрао. 

Да бпх овај тежак задатак iij)niieo у дело, неоп- 
ходно je пре свега да могу рачунати на предану и 
ревносну noMoii и сарадњу свих народних посланика, 
како би ивлцвђу Народне скупштине и и.епога Прет- 
седништва владада непЈкчхидиа  хармоиија. 

Са таквим схватањем и са таквим уверењем моћи 
lit'.Mo одговарати оним очекивањима и ошш падама, 
које у пас полаже цела југословешказемља, и Mohu 
liCMo верно ii корисно, са пуним: пожртвовањем, 
да послужимо и Краљу п Отаџбини. (Дуго и оду- 
шевљеио иљескаље са усклпцима: Живео!). Још 
једшад усрдио захваљујем.  (Пљескање). 

Прелази се "па да.1,(! иословаље. По Закоиу o 
пословно.м реду, ja ћу господина Претседника Владе 
нввестити o ивбору Претседншитва Народне скуп- 
штине и чпм од л.ега добијем иввештај кад 1>е Њ. В. 
Краљ (Бурни уввици: Живео!) отворити срдниџе 
Народне окупштине, ja ћу седницу за тај дан еа- 
звати са тим дневним реДом. За то вЈ)еме молтг го- 
гиоду иаЈКЈДие иослаиико да се јп; Јјазилазе пзваи 

1им}||)ада. 
Како je дневни ред данас исцрпљен) TO питам 

Народну скупштину пристаје лп да ову седницу 
вакључпмо.' (Гласови: Прпстаје.) Оглашујем да je 
ona седница вадључена,  (11л.еска11>е). 

Содпица je вакључена у 13.15 часова. 


