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Почетак у 10 часова пре подне 

C A Д P Ili A .1 : 
II |И! дневног рода; 

• ) 4iiTaii>(! записника претходног састаина; 
2) ИввештаЈ Одфора за иамену Пословвика; 
•'!) Отсуства  народних  аосланика; 
4) Молбо n жалбе iri najuMa. 

Двевни ред: 
I) Иретрис iianoiiiTuja Верификацчоиог одпора o маилату 

• Др. Ђорђа Вранковића за срез Оточац. 
п    Говорници: Иввестилац одбррске већине   Др. Владимир 
'Taiiiimiii, м Иввестилац машине, Др. Никола Никић, 

Претседник Д|>. Коста ЕСумаиуди: Отварам XI 
РЗДовци саставак Наррдне скупштине. Ивволите са- 
^Ушати записник арошле седнице. 

Секретац Аптс Ковач прочита записник X ре- 
Довног састанка. 

Претседник Др» Косга Кумавуди: Има ли но 
^ 'M'. народних посланика какву аримвтбу на ва: 
"•'mm .' (llcMii). Нр.имедаба нвма, записник je прим- 
ei1- Ивволите оаслушати иввештаје Одбора. 
Секретар AIIT(> Кбвач саошптава: Одбор :!ii про- 

J/'^HJUM! првдлога народних посланика г.г; Игњата 
^сфниопиКа п другова o ивменама и допунама За- 

Q0lla o iiocjioimoM ])оду Иародне скуиштиие подноои 
' ^Упштпии на решење овој иввештај; 

Upcvicadmnc Др. Коста ЕСумануди: Onaj he се 
Вештај штампати, равдати господи варрдним rio- 

одлучи.  Ивволите чути иолбе ва отоуства гооподе 
iia|)o;iiiux посланика. 

Секретар Апто Ковач саошптава: 
Јакоб   Земљић,    народни 

даиа  отгуства  почсп  од  18-11- 
послова:    Др.   Матеј    Перић, 
MOJIH четири ii(!;(o.;i)(! болонаи.а 
године;    Др. Стеван  Крафт, 
нввештава   да вбог болести не 

иослаинк, молм 8 
M.'S'i r. вбог хптпих 
народни поглапик. 
почс« 6д 2241-1932 
народни    посланик, 
мо?к(! ва веколико 

^'UUi Вцима и станнтн иа дневни ред кад то Скупштина 

дана посећивати седнице Народне скушитине. 
Претседник Др. Коста Куманудп: Одобрава ли 

Мародиа скупштпиа тражсна отсуства? (Одобрава). 
Оијанл.ујом да су тражсиа отсустпа одобрена. Изво- 
лите чути молбе и жалбе. 

Сс.нртшр Апто K'oiiaM ирочита следеће молбе п 
жалбе! 

Лавослав Голф нз Сплита, моли вамену крун- 
ских новчаиица; Јаков Шантшш, молм за пови- 
шицу пензијр; Јордан Д. Ппко.ип!., auan. днев. 
Управе града Веограда, моли да му се привна 
квалификације ва унапређење; Дамјан Ђурица тражи 
привнање година службе; Зорка Станић, Сл. Брод, 
моли регулиса1Ј»е личне пензијр; Андреј K'piun- 
маичић, iion.i. ив .Марпоора, моли да се нреведе 
na пензију no iionoM вакону; Ирма Кенда u:) Мари- 
бора моли за уређвше њених службених арава; 
Јосип Јуришевић Загреб моли за сталну помоћ; 
Mn.i.Ka Милбвановић, удова, молп аа исплату 
крфскс iiouaiijo; lliiaii III. ('aiuM.uli, аенз., жали 
сс na решеше Мпи. Унутр. дела и пресуду Држ. 
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савета, вбог EicnpaBiiJiHor сређиваља пензије и ноу- 
рачунавање година службе aia нсту| Стево Лелић, 
iinun. аоште 2 моли привнсТље годииа с.иужбе, 
Арсен Југовић и ост. моле да се банов. 'гакса na 
лозу хрибиду укине; Катица ('.■ Uvicrnli .молн 
да се одобри TOMU Куревији женидба; Миленко 
Цветковић u др. моле да се црква Св. Архангбла 
оглооодп iiialiiiii.u допуискс таксе; Виктор Иемчаиим, 
Београд, MOJIH ii])ii;)iraii,.(! година службе; Влајко llo- 
miiiiili молм признање ратит годгаш; Стевав .lo- 
miMcniili Mo.iii признање времена када му je као 
поштанском чиповннку у Upiioj Гори било иесто 
упражњвно; Димитрије Цветановић иоли аовв- 
кан>е пензије или сталну помоћ; Наум Марјановић 
MO.III iipiKsnaii.c годипа свештеничке службе; 
Mii.ioiu Балтић мо.пг признањ^ арава чиповничка 
1 категорије; Драгољуб Ђурковић иоли при^иање 
годцна самоуправне службе; Јанко Јанковпћ моли 
да му се призна својство националнОг радника и 
одреди награда; Божидар Север иоли признан>е 
година националног рада; Олга Керниц-Пелеш 
MOJIH признање годииа проведених на просветно- 
културном аослу; Благоје Вулетић молипри8на№в 
годппа проведенш sa време рата у интернацији; 
Лптои Екар, (".percu .lai.nli u Фраи. Смодеј модо 
□ризнање годипа потшарског рада; Костантин 'I'cp- 
вије .MO.III аризнање година ароведенгпс у свој- 
ству хопорариог чииоиника; Л.шт Лсановић MOJIH 
(••галпу noMoli; Прсма уд. Микетић моли одре- 
liiiDaii.c удовнчко попаијс n.iii стачиу потнору; Јанко 
Храст MOJIH рогулисап.с шмктје и ирпзнање 10 
бенефицираних година за пензпју; Јосип Грубић 
мп.т да му држава врати 189.572.50 дин. за напла,- 
licnv царину; Мармца Славчева-Нахтигал моли 
сталну noMoli; Фраљнца уд. 1'л'('.рсд()|)(||ор MOJIH 
регулисаЈве удовичке пенаије односно признања 
мраиа na исту; Ернаст Камарота; моли привнаље 
година проведених у главбеном ваводу у Загребу; 
Јаков Шефбр моли привнањо година пррведених 
у затвору no судској пресуди вбог покушаја атен- 
гата на бившег Хрв. бама Шкулсца, год. KUS; .lormi 
Скандали моли регулисг^Бв аензије no чинов- 
ничком Закону од 1923 гоДине; Др. Ђура Поповић 
моли привнање времева проведеног иа раду у Гл. 
Секретајјпјату Jhirc Иарода; .locmi IIIOT.I MOJIM iio- 
већање пенвије или сталну помоћ; Витомир Фили- 
nomili Md.in превод у УШ.положајну групу; Ксе- 
imja Ссна ЂорђевиЈј иоли привнање арава на удо- 
вичку поизију или сталиу милостии.у; Ипват Мило- 
mciiiili моли да му се привна својство националног 
радиика и одредв стална помоћ; Олга и Петар Хри- 
cTiiiiiili моле од државе субвенцију од 30.000 ди- 
napa ва откуп аоворишних ствари; Роберт Томинц 
моли превод пенвије на ч1шов1гачк11 Закон од 1923 
год.; Петар Поповић моли повоћање аеивије; Марија 
Ортпор MOJIH одређиваи>е сталие месечне пенвије- 
мнлостише; Младев Гврић моли аризиаше врем^на, 
за које je без своје кривице вав слуЈкбе; Милав Мар- 
јановић иоли аризнање година јавног иационалног 
рада; Алекса Николић моли прианање а-пуковнич- 
ie(4' чпии ва пенвију; Номаља Бавловић моли ари- 
anali.o иовинарског и националног рада; Стјепан 
Себастијан моли регулисаЈБе пенвије на бави плате 
чшшвнпка IV групе I кат горије; Крсара Ивачковнћ 
иоли iionclian.c iKi.Moliii, коју iij)iiMa од Упргаве Држ. 
Монопола; Иотар Иванковић моли пр.изнање нови- 
нарског п јавног рада; Др. Борпвоје Градојевцћ 
моли iipnaiiaii.e  ратних година  и  време провсдеио 

v својству Декара волонтера; Марсел  Колин мол^ 
привнаше година националног рада; Јован Подрумм 
молв признање l() година бенефиц. године за u*311' 
вију; Mapnja уд. Јурман моли пенвпју.-игалостшћу! 
Ловро   KaJiainiili   iMo.ini  iipii3iiaii>o  upaiia  чпновниКв 
II групе  II категориј^; Благоја Михаилови^ молЈ| 
признање година које je провео као служитељ-кО'- 
н.апик пореског оделења и среза Бол>ева,чког; Дра" 
гољуб  MaTirii  молн  да  се  реактивира  ва  еконоМЧ 
болнице; Иетар МармикоппК моли прианан.с годпп11 

службе у Гл. Савеву срп. вемљорад. вадруге; Павлв 
Сиркинић MOJIH iipuaiian.c права чиновника II груов 
II категоријвЈ Др. Живомир Гајић моли признав&Ч 
ратних   годнна;   Ппаи   Милићевић   MOJIH   прпаиаН''' 
врбмена проведеног у својству кмета општине Беој 
градске; Савка уд.  Дошен моли да  joj  се порвД 
пензије одреди п стална иесечна помоћ; Iliiija lllaini'' 
молн признање времена, које je провоо као раднин 
барутане у Риполи-у у Француској ва време   рата.1 
Ленка уд. Грујић молн сталну помоћ; Данило 1>а' 
дојчић молн повећа&е пенвије; Михаило Марковвд 
молп иакнаду вредности позоришне реквизите упо- 

требљене у Сарајеву 1914 год. пршгаком атентатај 
IliiKojia  MaTanoniili  моли npiiaitaiho  ii|)OM(Mia прОВвј 
деног у неукавном ввању; Марија уд, Лабовић мол!1 

рогулисаи.о пспзнјо no садап.ом  Закоиу  o  УстрОЈ' 
ггву мин. Војске и морнарице; Даринка   уд.  Живј 
KOBHII, Савета уд. Спасић,  Анка уд.    БедаковипЈ 
Апголниа riojnmaiioinil. иАнка Александровић молс 
noBoliaii.i1 пензије; Никола < >рдовски-Танајевски молј' 
iipnaiiaiho година проведених у руској војсци; ЈовВД 
Радојчић   моли   HOBolian.o   пензије; Војислав Тати 
бнв.    актиаин   норучинк    MOJIH    ирнаиањо   пенвИјЈ 
н-нуковинчког чниа; Ловаи Траиан. моли npiianaii'0 

нрава чниоипнка  I категорпје; Д]>.  Нешко РадовВД 
MOJIH  iipiiiman.c годнна лскарске службе у РусИЈВј 
Анто Керос, -    MOJIH нрнанан.Л годнна самоуправВ« 
i.ivaa'ic; (лгмо РадонкнтК  civaniTOJi. молн нронод J 
чиновника вваничника; Др.  Војислав РадовановИ? 
MO.III прнанап.с аро.мена проведенрг у сиојстпу днјур' 
НИСте;  БОШКО   .lai;iimli   MOJIM  мрмамам.с нан.момали01" 
рада у Америци; Милан  Косановић молн нрнаиаИ'1' 
нрапа чнновитча  IV групе 1  категорије; Раде С.м^" 
HOBHII молн да го озаконн рошон.с комнтота Мнши i|i:l 

Gn.Bp, 44228|32 год. којнм јо 11ро1и,д(Ч1 у  I груч) 
II категорије; Душан Шијачки  молн сталну поМВД 
као  ноаниар   н   јаимм   раденик;   Раде   Вл.   Радо11" 
MOJIH аривнање вваннчннчко службо н слуичоо у l';l 

роднбј   банци; Милоје Симић  иолн накнаду ште*1 

ii|M'TpiiJi.i'ii(' у рату; Радмила уд. Пантелић моли i"' 
гулисање  породичне  пензије;   Арса   KpoTiiii   M""

1 

привнахће   времена   проведеног  у  тамницама   б?9' 
Аустроугарске; Др.  Мнлутин  БоЈшковић  MOJIM ni'"' 
знање проведеног у својству   вицв-директора   I"'1'" 
град. трговачке банке; Д]). Мавро Гонда моли np" 
анам.с годмиа проведенИх у својству судског н Ч5- 
лезничког лекара и одређиваље пензије; МилицаУ"' 
Опачм!. MOJIM сталну noMoli као удова бив. иадн01111'1 

ног радимка; Др. Милорад Радовановић моли ^l'" 
знаље  година  новинарског  и  јавног  рада;   Map1? 
Вицулин молм iipiiaiiaii.i' година проведених у ов9\ 
ству католичког свештеника; Стојан Враловић ^1"" 
признање година новинарског и јавног рада; Д'1', 
Душан .IOIIII'JHII MOJIM мрмамамс времена нроисд1'11" 
ва  време рата у Аустро-угарском ватвору; Л>'мГ' 
Зјахић MOJIH мрнзиан.о дневничарске службе за i'0'_ 
анју; Иетар Соколовн11 молн сталну HOMOIS као наИ110, 
налпн радннк; Васплнјс Днмнтрнјовнћ моли стал10 
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чрмоћ као национални радник; Дашгд Дукић иоли 
човећшБе аенвије или сталну помоћ; Алојзиј Kapiih 
MOJIH аревод пензије иа нови чиновнички Забон; 
"Лажо Лалевић моли привнаЈБе времена проведеног 
У општинској служби; Софроније Станковић иоли 
'РИвнаље ратних годхша или право на аензију; 
■^liicTiuiijc Траилин молм признање годинаактивне 
^фицирске службе у руској војсци; Даница Катић и 
ЗДђелка Радоничић моле пензију-милостињу; Љубо- 
Д1И1' Хаџи-Ђррђввић иоли аризнање година новинар- 
ског рада; 11 нкола Мијушковић моли привнање година 
Xll|||i|iii|iii iiii страни службе и четничког рада;Драгу- 
Tlll'.Mii.i()(iU!,i.('i!irli Mo.ni iipiiiiiiuii.c i'd'umu иропедопих 
Ba служби у бродарском синдикату; Драгутин 
•Илек iMo.m превод у [Јкатегорију чиновника;Фран- 
ВДска Позник мо.чи продужење милостиње; Милан 
Д^мњановић Mo.in превод за чиновћика I категорије; 
Лдојва уд; Комар иоли пенаију-милостишу; Baca 
^'"■iriii.-oijiiii Mii.iii продужење издавања помоћи, коју 
J'' примао од ruiiiiiii' Пирпдпс скушитине; Др. Алтр 
'Paciih-lIamiMirli MOJIH пришит.с годии.ч iiimuoiiiuiiior 

I)ilAii; N'pom MMKIII. MO.III да му ci' попратп изгубљени 
'"'ii инж. п-пуковника; Милорад Ивановић моли при- 
■"IHII.C иовинарског и јавног рада; Миха Ковач MOJIH 
'"'n-nijvMII.KII'Iпп.у:   Радко  Неши,  суд.  кап.,  моли 
"l'i^iiiiui.i!  годн Mv<i;do  у  Пиоградгкој    општини; 
•^ inim Драгић .MOMI аризнаи.о годппа иадпоп.чЈпии' 
РвДа п времена службовања у банкама; Радуле Pa- 
Довић MOJIM признање 10 бенефиц. год. ва пензију 
" ^ год. самоуправне службе; Др. Саламон Дави- 
В^вић моли признање година проведених у догору 
РРађан. зароб. у бив. Аустро угарској ва време рата^ 

'HK'OJIU MJIIIII MOJIH повећање аензије; Драгиња уд. 
''Virili, - MOJIH накнадно регулисање удовнчио пен- 
3II

JU; Петар Квасневски моли привнање времена про- 
ввДеног у својству акт. официра onu. цар. рускс 
?0ЈСке; Иво Дујмови!! молп призиаи.е година нацио- 
"UJiiior рада; Пван Ласлопи!. моли пршиаи.о иови- 
nujicKor п јавног рада; Божидар Јовановић молн 
Вризнаљо година службе у бив. цар. Русији; Анка 
УД- Петровић молп повећаље пензије; Михаило Ву- 
Jll(iil, MOJIH нјнпт.им! годипа шитаи. n свештеничке 
^ужбе у Руоији u Фииској; Милан Пертот иоли 
"рианан.о времопа ироподопог у сиојстиу секретара 
рруштва „Просвете"; Јосип Мрвара моли привна&е 
Ј0ш 10 бенефиц. год. службе ва пенвију; ЈенеВаио 
•^ојп! признање времена које je провео као учитељ у 
Малом llromv у Вач. Петр. Селу; Владимир Живо- 
Ј^чоп MOJIH аризнање годппа учитвљске службе у 
'вмишвару у Румунији; Лазар Недић моли при8нап>е 
"l'Hna na аензију као бив. привремени чувар пруге; 
""колај Александров моли привна&е година службе 

•■ ''.Viiijii; VK'iinojiin (l'iuniiioniili MOJIH нрнанаи.о ратннх 
0Д1ша аа ненаију; Мпханло ПнколнН лхолн прианаи-о 

р9ДИна iioimnapiKor н јавног рада; Mapiui Ђорђевнћ, 
''"". судски micap, - молн прианање арава на пен- 
iajy; iliiKOJia Булајић иолн привнанЈв самруправно 
Р^Ужбе; Иетар llcpiili молннрпамап.с година службе 
"l"! градском поглаваретву у Зенмци; Јакоп IJai'inli 
■'олн регулисање псианјо no новом чиновничком За- 
'оцу од 1932 год. Злата Рукавина/ — молн признање 
'"■Uma службе при Руд. Управи у Бебграду, као 
^'"'тол, у Аранђеловцу н др.; Мпхајло PHCTHII MOJIH 
ВРИзнање година општинске службе; Александар 
о^Жечннков, моm H|)iiaiiaii'e годнпа у рускрј служби; 
'M'MiiTpiijc Радуловић, мајор у пензији, молн инва- 
'"'Ду lum сталну помоћ; Милета Дукић молм сталну 

0N
'UII  као  пацноналпп  раД1Шк; Др.  Сшгпилаи   Ilc- 

тровић, - молн нрнпиаи.в годнна новинарског и 
јавног рада; Милан Јовановић иолн арианан.-е година 
новинарског п јавног рада; Миодраг Пантелић, 
молп iipiiaiian.i' годипа зваЈшчпе-дневничарске служ- 
Пе; Miipam Улићевић моли признање година учи 
тељске службе у Црној Гори за пеизију; Мнлан Ра- 
дојевић Mo.iii iipiiananс ратпих ГОДИна no одоитку 
кадроипчо!' рока; Др. Драгутии IVmiiiiili молп upu- 
знаи>е ратних годЈгаа no одбитку кадровског рока; 
Стјепо Кобасица моли признање годнна националног 
рада; Ииам Балковој моли призншве контрактуално 
суплвнјгске службв; Петар Бочилук молн признање 
годмпа службе у Восан. Херцегов. жандармерији и 
одређиваше aeusuje; Душан Попадић иоли признање 
ратиих годппа за пензију; Ида уд. ФраЈве Вилфап 
мо ni признање година равне службе њеног поч. 
мужа н повећање пензије; Живко Стојаковић иоли 
признан е година koje je провео као лугар у пензији; 
Др. Владимир Загорски a Стамат Михаиловић моле 
признање година националног рада; Јеадимир Дан- 
riili молн прианани! нрсмоиа ПЈЈОведопог у Лугтро- 
угарским ватворима ва време рата; Радисав Т5ор- 
lifiaili MOJIH мрпаиаи.с нраиа па пенвију; Пнктор 
Апфелбег MO.III признање права на III групу 1 ка- 
тегорије; Душаи Мушитски моли призншве година 
дневничарске олуЈкПо; Иикола IlaiiJiomili моли npii- 
знање времена проведеног силом прилика aaij ре- 
довиг службе, ва пенвију; Арсенпје Шијаковић моли 
исплату непримљених принадлежностр ва 40 грдина; 
Хифзан Бјелевац моли признање година новинарског 
н јавног рада; Др. Обрад Новаковић мрли признање 
годппа проведених ва време рата у интернацпји; 
Саво Вучићевић молн признање националног рада 
н одређивање милостињеЈ Мустафа Вектић моли при- 
знањо година ва време рата у Аустро-угарском ва: 

твору; Др. Анто (1)ој)н моли исплату разлике пен- 
вије; Тереза Савић моли повећање пензије; Радован 
Марковић моли признање година самоуправне служ- 
Пе; Тодрр Војновић, — моли привнање година војнр- 
нолицпјгкс ijiy;i;oc; Дарника БелошовнК молн нснла- 
ту ратно iiiTCTo; Грујнца Ускоковн!! MOJIH нрмапање 
ГОДШШ пациоиалиог рада; Жарко Вучковић молп 
HjHianaii.r годииа провсдеинх наслужби у бродарском 
спндт.-ату; Пскар Шуидок MOJIH да му ce поиратп 
чнн активног поручнпиа; <I>IIJIIIU (aiMiil. молп (лалиу 
HOMoli као националии радник; Едуард Фолтин моли 
да će поврати у чин вваничника; Ахмед Хаџи-Али- 
anili MOJIH iipiianaii.r годииа националног рада; Јез- 
димир Обрадовић моли траже№е арава на пенвију; 
Хасанбег Ijiiimli молн пакиаду parne штото; Свотозар 
I'aiiHTOiaili    MOJIH    iipiiaiian.i'   ii|ioiHVl,i'iior   у    служин 
„Шипада" ва пензију; Лука Мартиновић моли оталну 
no.Moii као пацпопалпп радпик; Матеја С.тнјачпћ моли 
признање годшш националног рада; Мирко Латас 
MOJIH npiiaiiaiia' годииа пацноналпог рада; Пстар 
Домнннс молн нрнапање година проведених у аа- 
твору бив, Аусто-Угарске; Борис Гагарин молн при- 
внаше времена пррведеног у пашој служби npo сти- 
цаи.а наш^г држављанства; Др. Никола Кешељевић 
MO.III признање ратних година; Др. Олавко Милотић 
MOJIH признање година самоуправне службе; Анто- 
ннја уд. Рнхтор MOJIH псманју-.мплостнн.у; Мароиа уд. 
Iliih'o.io Симеуновића, - молн одређење пензије за 
наЈроналне васлуге свог поч, мужа; Лптнпнн Нико- 
Jiaj MOJIH npiiaiiaii е година проведених у служби бив. 
царевине Русије; Фраљо Графенауер иоли пензију 
на основу свог  нацнона. г  рада;  Мдадеи   Чолић 
молн peaiiTHBH]iaiia' ii.ni арианање прана на нгнанју; 
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Живадин Петровић моли аривнање ратиих годииа; 
Стјепав Бобан молв приииаи.о годипа иационалиог 
рада; Матаиови!) Марко мојш njmaiiaii.o година ;!а 
иациоиалаи рад; Стаипслаи Стражницки, — моли 
аривнање временв проведеног у својству хоровођо у 
равнпм певачкнм и муаичипм друттвима; Иараскева 
уд. Крстић моди.сталну помоћ; Bejrasap Радивојевић- 
Ba'iuli моЈпг признање времена провсдепог у служби 
С.рп. Ilap. Црквоиогфоида; Др. Вијентин Пејановић 
молп iipiiana'nc временапроведеногу служби Црнвено 
iia])()xiijaiicH()r; Душаи Кршшш моли сталиу помоћ; 
Максим Илијевин моли привнање година које je 
провео као добровољац и др.; Тома Ораовац молп 
превод пенвије на нови чгшовнички Закон; Бона уд. 
Идић моли сталну помоћ; Зоран Јовановиђ молп 
признање содина самоуправне службв; Софија уд. 
llpoKiili моли сталпу помоК; Владимир Кајевић молц 
iipnaiiaiiio националног рада; Дина Ариф моли сталиу 
noMoli као пациоиалии радник; Mapa Цвијановић 
молн iipnaiiaii.o годипа проведених као учитељица; 
Владшшр lloiviaiioimli MOJIH npuBHaibe година iioiui- 
иарског рада; Драгутни Колар моли оталну помоћ; 
CIIMII Домановић MOJIH привнање ратншс година; Ми- 
ливојо JoBiili молн нриаиапи; 10 бенвфиц. год. ва 
иснаију; Инктој) Огјоиаи Пукс, — молп привнање 
ратинх годнпа; Mapa уд. Вукић молн исплату ,,Ма- 
родпог аривнања" од 1923 године до ll'.'iO као жена 
националног радмнка; Др. Мплаи Макснмовић моли 
iipiiaiian.c година проведених ira национадном послу 
у чети Boje Танкооића; Павле BOJIJKOBUII молп при- 
aiian.c година националног рада, п ОДређе&е neiiairjo; 
Врнеотина Цекуш моли сталну IIOMOII; Илија Исци- 
коаа моли привнан>е дооровол.ачкнх годпиа; Мујаи 
уд. Мупта MOJIH пснаију-милостии.у; Ворта Жејн моли 
iipiiana'ii.o годипа учптсл.гко службо аа неиаију; Љу- 
бомпЈ) IloiioBiili моли привнање ратиих година ирив. 
учитвљ, службе u регулисав>в свог чивовничног 
аоложаја; Лавар Бадић/ - мојпг npnsHaibe годвна 
службо npii Пив. цриогорском двору; Фраи.о Дежман 
молп 11р(!вод исиаијо na нови чиновиичкп Закои; 
Марија Гиггпни моли попаију-милоспт.у; Пвап Маглај 
молн iioBcliaiBo ii(4ianje; Пваи Водник молп реакти* 
вираи.о luni iipiiaiiali.c мрава na ii(Miaiiiy; <1>раи.о 
Мгихар моли превод нрцапје na нови ЧПНОВНИЧКИ 
Заков од 1923 годинв; Драгоолав Ђорђевмк иолв 
прналал.с годима иоииларског јавиог рада; Впико 
MapTiiiioBiili моли ировод аа чииовппка II категоријо; 
Делијаиис Јаков, — моли провод na III у II кате* 
горнју; Милутин Пећанац-Лавић моли привнањб m- 
дима националног рада; Стша Сшшћ иолв привнање 
годииа пациоиалиог рада; Др. Аитоиијо Филиповић 
моли iipiianair.e годипа иациоиалиог рада; Др. Впктор 
Залар моли ii[)iiauaii>o годипа иовинарскот јавиог 
рада; Станко Ребрача молп привна&е година <амо- 
управне службо и националног рада; Петар Бидбија 
молн IIOMOII као иациокалип радник; Милаи llloimli 
моли пЈшаиан.о годииа јавног рада; Глпгоријо llou- 
AHTUII моли iipiiaiiau.c година националног рада; 
Петар (л)колов1111 моли привнање годива нациоиалног 
рада; Софија Белојввдћ моли привнашв година на- 
циоиалног рада л.еиог поч. мужа н одређење пен- 
аијо; Др. Ппко C.VOOTIIII и Apceiraje Јашшдијевић 
МОЛв iipnaiiaii с годипа иацноналиог рада; Матко 
Врајша моли да му сч' ирианаду годтгае вационалног 
рада п према томе одред'' стална IIOMOII ; Магдалена 
уд. \ai,m-lloiiOBiiha моли сталну IIOMOII; Младвн Ђу- 
piniili .молп iipnaiiaii.o годииа службе проведених у 
служби код бродароког синдиката'; Др. Алвксандар 

llaBiiliOBiiii моли приаиаи.о годииа, којо јо као ло1;ар 
провео у Јужиој Србији аа вромо турско управе оД 
1910 до 1913 годиио; Коста JeBTOBifli моли прсвод У 
III категорију аиновника; Георгијо Блвјевић молч 
приапаи.е времоиа нроводеиог у nainoj војсци каО 
коптрактуалии апотекар и као чвновник Министар* 
ства пародиог вдравља; Ивана уд. Костић молн ура- 
чунавање времена свештеничке службе њеног поч- 
мужа у Цриој Гори. ва пенвију; Др. Душаи Мишић 
MOJIH npiiaiian.o годпиа јавног |)ада; Др- Љубица 
MaraamiOBiili-Врачииац молн привнање времопа, кој" 
je као (•тудеиткни.а мсдтишс ировола у војпој бол- 
нпци ва вромо рата; Mojo Меднћ, —молн одре1|иваи>о 
сталне месечне помоћи; Зинета уд. Глухић моли дв 
joj сс одреди помоћ; Димитрије Боди молп одређИ' 
naibo (талпс IIOMOIIII; Хрисул.а уд. Јована Тгирко- 
вића моли да joj со поред аенаије одреди и сталн^ 
noMoli; Цвотко Пешић моли iipiianaii.c нациопалиоГ 
рада и ОДро^пван.о сталпр UOMOIUI; Јово Вогдаиови!' 
Андрија .Maph'oiuiii n Jono Маљевић молп прнанаИ'" 
годнна нацпоналиог рада; Драгомир КаракашевИ^ 
молн да му с.о нада унсрсп-с иао иацпопалиом раД' 
нику; AiiToiiiija Ха.км^ер-Черпе, - моли iipnaimii.t' 
нрана  на удовичку  пенвију,. 

Претседник Др. ЕСоста Кумануди: Све прочП' 
тане молбе и жалбе упутн!.^ со Одбору аа молбе и 
жалбе. 

IlpoJiaaimo на дпсинп рад: Претрес навоштаја 
Всрпфнк-ацпоног одбора о мандату Господина Др- 
Ђорђа Вранковића; ва среа Оточац. Има реч наве- 
стнлац одборске већине г. Др. (aiaimiimli. 

Извсстилац већине др. Владпмир Отанишнђ1 

Господо народни послаинцн, првд вама лсжн rm* 
сани иавештај Верификациоког одбора o његовој 
одлуцн, коју je доиоо у 13 својој седшхци 9 о. м-- 
a која се односн на даље ликвидовање пита&а оспо- 
реног мандата нашег посланичког друга г. др. 'I^o^itii1 

Бранковића, ва ивбррнн срев Оточац. Kao што ви- 
днтс на тога иашчитаја. Одбор je нодвојно својс 
мшиљељо. BehiiHa Одбора na тегмељу сташа ствар" 
тога пнтап.а како се налазп првД ВорнфнкацноннМ 
одбором. стала je на глсднтто, да се ова ствар има 
даље иопитатн u расветличи путем ' скупштинске 
анкоте, a no том коначио npm тунити дсфнннтнвиоМ 
решешу тога ннтан.а.. Док je ман.ниа стала на ста" 
повнште. да би ивборе иввршене у среау оточачиом 
на дан 8 новембра прошле годнне требало 11[)Огла- 
сити iieiia.i.aiiiiM п одредити аа тај срев понопНб 
наборо. 

Господо иароднн пооланици, но нашнм поантпи' 
iniM аакоинма je немогуће иавршнтн поновне ивборв^ 
a.m н кад бн било то могуће, ja не видим потребуј 
ннтн сматрам да би било онортуио да ое иарод GpeBS 
оточачког, који je као и осталн иарод name државв 
иа даи 8 новембра iiaii[»iiiii() евоју гра^анску дужносТ; 
одаавао ('e ивборима и дао своје глаеове аа постаП' 
љеие кандндацнје, да се тај народ сада ивлаже п0' 
иово потрсснма. Друго. држим да бн бнло иеираведи0 

налагатн дал.нпм борбама говподу која су ту борб>' 
mili једном оздржали, a треће, ко јамчн НародроЈ 
скуппшши, да бн vii ноиовшг ивбори, кад бн до н>и* 
могло да дође, далн друкчијв реаултате. ПокааалО 
се у мииулим ивборима да су сиаге обојице каид11' 
дата биле приближно једнаке и ко гарантује НароД' 
иој скушптини, да сс нрнлнком иоиоиннх избор8 

на би десилв опет онакве новреде аакопа, нлн сличДв, 
какве су се од стране појединаца догодиле на да" 
8 нонембра. н TO оД стране ОНИХ иоједнмаца, који ^У 
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"fi појединим гласачким иестима руковрдили избор- 
"о.м радњом. 

Ili; бм било iipuiio, да се, ради евентуалних кри- 
^Нца пој(;д1т.чца, иарод цео потоже ii нзлаже понмм 
борбама и потресима. [1апротив, господо, натемељу 
("ruiia ствари, како j o сада, даду се проттјречиостн 
,!ojo iiocTOjc ис само у жа.тотш иаиодииа пего п у 
Документима којима су т(^ /1ча.:1б(! обложене, отстра- 
пити тиме да се на лицу места испитају извори из 
1;ој11х су црпљеии податцн за јавпе исправе, којо 
(;У <'а јодие inu ca другс crpaiK^ IUI.IIICCCIK!    Вврифи- 
^ационом одбору у доказ жалбених навода. Даље 
Се даду отстранити нејасноће ив саслужања оних 
сведока који су далп иска.ч пргд <удом u после то 
^иоје искаве опозвали поиовиим допошама упућеним 
°ериф1шационом одбору. Постоји дакле могућност, 
господо народнн аослапици, да се те противречности 
" нејасноће уклоне il зашто укидати и погоршати 
Иеваљадш један избор,кад има могућности, да се све 
То сметље, којс ne дозвољавају да се моментано дође 
№ дефннитивног решев>а и отклоно1. A сада да до- 
^ажем да no iiaum.M позитивним законима иије ио- 
гУпе проиодптп ионе из6ој)о. Momi iniuopii имају со 
"ponoćni IKI iipdiiiicmia ип.коиа o изиориманарбдних 
"ослаиика. Имала би се нзвршити извесна "[»ед; 
Р^дп.а, у иршш реду имао би се поиовно позвати и 
сазвати Државнв одбор, јер у н.вгову надлежноот 
?Пада да именујс прстссдип^-с Пирачких комисија. 
^ј Државшг одоор имао би после да IIJ)IIMII розултат 
rjia('aii.a ca поједшшз гласачких места, да их про- 
^сри и да одреди комо од дотпчипх кандидата, при- 
рада мандат, a потом поновило би се исте ствари, 
Јер иома сумље, да Пи и с једне п с друге стране 
"Пло поднесене жалбо и ствар би дошла до испити- 
Baiia. Осим тога треба нзвршити no закопу o пзоору 
^ародних послаитха и TO предрадл.о да Пи оо морали 
Допунити изборпи cimcK'oini, да ои со тм cinicKoini 
^орали изложити и дати могућност бирачима да 
могу iipoTiin уписа дати рекламације. Истина, Закон 
0 пословном роду у Народној скушитини у ^ 10 
^аже: Лко јо иекомо маидат noimimcii, зоог iionpa- 
вилио(;ти iiafiopno радм.о услед крје се сматра да он 
ln,.jo ни нзабраи за народног аосланика) пбјвваће се 
;!)i посланика oiiaj кандидат, који je на изборима 
Добпо највише гласова, и то тако као и у случају 
^о je посланику поншптен мандат због недостатка 
''Ичних услова. Л ако Cm биле неправилне ивборне 
l44ii,o u ради тога noiniiinoii изборнц мандат, онда 
У TOM случају има да се иозове onaj кандидат који јо, 

иза посланика чији je мандат поништен, имао нај- 
Boliii б|)ој глаоова. Даље Закои o пословном реду у 
Народној скупштини no кажо ншпта вшпе, алп зато 
наЖе Закон o избору народипх посланика у свомс 
§ 66, Ja !iy raj иараграф прочитати: 

„Лко ма којим случајо.м иослапичко ,M(N го uo- 
сиоца кандидатске земаљске листе остане празно, 
ocTalio ово послаиичко мосто иепопуљоио за врсмс 
трајања цолс периодо." 

\ко со ма Kojira случајем упразии мосто среског 
послашгка, позваће со у скуиштину и.сгов заменик. 
Лко сс упразни моото заменкка, онда долази onaj 
срески кандидат истог ppeea азмеђу кандидата ве- 
запих за истог носиоца кандидатске земаљске листе, 
KojTi пма највипш број гласова иза среског посла- 
пика који јо мандат ивгубио. Ако није било више 
среских каидидата везаних за истог носиоца кан- 
дидатске земал.сЈчо .шсто оида прпиада маидат срезу 
mro бановше чији je збир гласова свих среских 
кандидата везаних за истог носиоца највећи иза 
среза у ком се послаиичко моето упразаило u то 
опом кандидату, који међу кандидатима истог среза 
везаиим ва пс.тог носиоца има најввћи број гласова. 
Исто he ео тако поступити н за случај даљег упраж- 
н>ен>а. Ову he попуну извршити сама Народна скуп- 
штина у року од пет даиа од како оо меето упразнило 
a наредити, да се o томо известн ко треба." 

Злачи, гоеподо, да поновнвх избора апсолутно 
но може бпти no рамо у Срезу оточачком, него нигде 
ira другом месту. Ако вкшо нсма капдидата у једном 
срезу везаних sa носиоца ввмаљске листе, онда тај 
иандат ва тај срез прнпада другом срезу који већ 
нма послашша, п то замошшу којп стоји иза по- 
слапика који јо доопо пајвоћи број гласова. У слу- 
чају да бп прогласплп нзборо у Срезу оточачком 
иеваљалим, тај би мандат iipiinao роцшш Срезу 
параЈкдниоком, који BOII нма посланика. Доволи би 
до то могућности да народ Среза оточачког, ако бл 
прогласили неваљаним изборе од 8 новембра, ва- 
ступа иоко комо тај варод ипјо давао аовере&е. 
Л ja држим, да je интерес Народне скупштине да 
настоји и употреби све, да један срез заступа onaj. 
који се патпцао за народно поверење и коме je 
тај иарод enojo поверење гласашем дао. 

C тога вае молимј господо народни посланици 
да се сагласите са бтановшптем већ1ше Верифика- 
ционог одбора, a да усвојите iteroB аредлог којп 
гласи; 

Господине Претседниче, 

Верификациоиом одбору част je известити Вас да je у даљем решавању ли- 
Ј^идовања питања оспореног мандата народног посланика г. др. Ђорђа Бранковића 
За избории срез Оточац, донео решење, да се у тој ствари изврше даљи пзвпђаји 
'■Утем једне скупштинске анкете na терену споменутог изборно^ среза no прописима 
s 122 и сл. Закона p пословном реду у Народној скупштини, na Вам доставља. из- 
Вештај no томе своме решењу под -jl 

Молимо Вас, Господине Претседниче, да и овом приликом примите уверење 
(| нашем особитом поштовању. 

У Веограду, 12 фебруара 1932 г 

Секретар, 
Др. Влад. Станишић, с. р. 

11 ретседнпк, 
Др. Хаижек с. р. 
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Избештај Берификационог одбора 
o решењу да je за правилно ликвидовање оспореног мандата народног посланика г- 
др. Ђорђа Бранковића за изборни срез Оточац потребно провести даље извиде путем 
скупштинске анкете. 

liapoAiioj с^упштини 
У своме иввештају од 12 децембра 10,'Jl г. В^ри- 

фикациони одиор предлонпм je Народној скупштини 
да се у рошои.у ваљаности избора осиороног мандата 
r. др. Ђорђа Бранковића, ивабраног ва народног 
посланика у иаборном срезу.Оточац, у смислу става 
3 š; 9 Закона o пословномредуу Народној скупштини 
нзврши на гласачдом месту Шкаре 11 аа дан 27 
децембра 1931 г. накнадно - - nouo гласње и да <■(> 
тск ио добииоиом накнадирм резултату rjiacaita ca, 
овога гласачког места приступи доношен.-у дефини- 
тивне одлуке за onaj изборнн срез. 

Усвојившн разлоге те одлуке Верификационог 
одбора, Народна скупштхша je у сврмб 111 арет- 
ходио.м састанку од I (i дсцсмирн lO.'il г. ту одлуку 
прихиати. 1,ч, u иста јо била нзвршена, те јо реаултат 
накнадиог нрвог рласан.а на гласачком месту 
Шкаре 11 iioKiuiiio, да je та одлука била иосве умесна. 

Како je Верифпкациоан одбор у својој срдници 
од 8 деЦембра 1931 године на којој je извршеио кои- 
ституисање тога одбора, донео начелну одлуку, да 
со § (35 Изборцог закона има протумачити тако, да 
lic се све жалбе које одбору Оуду стигде пре него 
што се приступи решавању -— гласан>у o дотиччом 
лкшдцту, смнтрати :м олиговремене, одбоЈ) je при.мио 
да су жалбо, који су му поднесене и иосле поновног 
гласцља na гласачком месту llhcape II благоиремепе, 
na je такође н>их узоо у претрес прпликом даљег 
решавања оиога питаи.а. 

Против избора г. др. Ђорђа БранковиЉа по- 
стоје жалбе среског кандидата др. Милана Срђе 
ll.inha. али нстовремено постоје и жалбе г. др. Ђорђа 
Бранковића на неправилностн поједшшх изборних 
радп.и ii на резултат гла.сап.а na аојединим гласачкилЈ 
местима, у колико су те радље и резултати ншли 
у корист успеха кандкдације г. др. Милана Срђе 
ll.iiiha. Према томе коиачно регаење o оснаже1ву 
односно поништешу мандата г. др. Ђорђа Вранко- 
вића задржаваће у себи истовремено и одлуку o 
томе који he се од ге двојицв кандидата сматрати 
изабратш цародпш1 послаником, a који оним mro 
je добио највише гласова и ва посланика. 

Жалбе једне u друге стране поткрепљене оу 
MiioroopojiiiiiM јашшм исправама, изданим од среског 

V Веограду, 12 фебруара 1932 r. 

Секретар, 
Др. Влид. Станишић, с. р. 

иачелства у Оточцу и разнлх општшјских поглавар' 
става тога сроза, то li.vmior урсда у .ilcmliv, itojo 
нсправе међуообно отоје у иеЈ.пи или маи.им контра- 
дхшцијама, затим исказима многобројних сведока, 
којо су OBU сведоци дали пред судом, али их накнадно 
опозпвају депешама, упућеним Верификационом од- 
бору. 

11a темељу таквога стања ствари, a држећи се 
строго прописа §§ 9 п 10 Закона o пословном реду 
у Народној скупштини, факта да наши позитивни 
ваконскв nponucn ne предвиђају могућности понов- 
inix избора, него их шта imiuo искл.учују, те чињв- 
нице да се још постојеће пејасноће и противности 
у предложсппм док-аап.ма даду отклонпти iiaHiilia- 
јима и конкретни случај правилно и праведпо 
решити. 

Нсјикјписацпопп  одпор je у ( војој   \'111 седннЦИ 
држаној 9 фебруара 1932 године одлучио предложити 
Народној скупштини: 

1 да иутсм скушптинске анкете, као једишпи 
MorvliiiM и аравилним путем нџ лицу места у избор- 
ном срезу Оточац, нсплта и тп.мо отстрани ироту- 
словља у иодиесешш доказима иродатих /калбп; 

2 да се рад те аииоте ограпичи само na one гкалбс 
п доказе у н>има, који су поднесени ВерификационоМ 
одбору најкасније до 9 фебруара 1П.'!2 годпне ir да 
со каснијв продато жалбо u докази имају сматрати 
као да нису mi поднесени; 

■'! да се у ту анкету изаберу пет чланова Вери- 

фпкационог одбора, јер je и.и.ма. ona опсежиа ствар 
боЈво п дотал.ио по.чиата: 

4 да та анкета доврдаи повороии joj посао " 
подиесе извештај Народној скушптАни најкасније 
до конца фебруара 1^32 године, и 

5 да no томе Верификационн одбор поднесв 
Народиој скупштини свој коначни предло^ до 9 марта 
1932 годиие. 

За ni ииоца одборрке већине одређев je r. др- 
Владимир Станпшнћ, [шродпм посланик, a за пзве- 
стцоца иањине г, др. Нпкола HUKUII, народш! 
посланнк. 

I i ретседник, 
Др. Ханжек, с. р, 

Ч .i a м " i' и: 

II. l!i;aiimiiiM!!ili одмаја се, Стјепа Максимовић,  Др. Славко Шоћеров, Boj.  Куртовић, Др. Мпленко Map' 
Koiaili. Михапло P. Јевтић, Милап Мравље, Д|>. Викола   Никић одваја се, Игњат Стефановић с,  р.ј  Ии 

томнр M.   Видаковић  одваја се, Др.  Богдан  Впдовпћ, Др.  .lema  Видић  одваја се. 
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Одђојено мииЈљење 
Расматрајућм у нввештају рдборске већине из- моћи установпти објоктивна нсиша и правн  ревул- 

ложони  докавни  матвријал   обостраних  жалби,   и тат ивбора ђд 8 новембра 1931 године аа вато  пред- 
Увиђајући почи.и.оио нвправилнооти у ивборној рад- лажемо   Народној   скупштини   да   одреди   поновне 
]Un, — долазимо до вакључна да се анкетом nelic ивборо у читавом среву ОточЦу ca истим кандидатима. 

M .i u u o в и; 

Др. Никола liniviili, с. )i. II. Iliiiumiiioimli, с. j).  Др. Ханжек, č. p. Внтомир Видакови}] с. p. 
Др.   .lema  ИпдиК с.  ]). 

Претседпик др. Коста Кумапуди: Има ]п-.,\1 ив- 
вестилац одборске мањЈше, г. др.  Никола Никић. 

Известилац мањине др. Еикола Вшенћ: Гооподо 
иародни посланици, иввеотилац одборске већине 
г- др. Станишић иввестио jo o случају оточачком и 
нагласио je, да je потребно, да се проведе анкета o 
томе ивбору, јер, каже, да ће тек опда када анкета 
cuo то иввиди, Molili да се донесе јсдио дефинитивно 
решење. Ја са мојим друговима у Верификационом 
0A6oj)y стао сам на супротно гледиште и мп смо 
кавали, да та анквта неће бити у стању, да иввршв 
потребне иввиде, да со nolic моћи установити објек- 
TiiBita истина u да се вато у Оточачком среву про- 
веду накнадни ивбори. (Гласови: Тако je.) 

Госиодии д||. (/riuminnli као иввестилац одбор- 
ске већхше Пословником и Ивборним ваконом у 
Руци покушао je да докаже, да je немогуће про- 
вести накнадне ивборе у ореву Оточац. 

Ја, господо народнн посланици, држим, када 
'У се могли провести" иакиадии пзбори у оиштппи 
Шкаре li, да je исто тако могуће провести ивборе 
У читавом среву. To нису поновнв ивбори, госиодо 
Вародни посланици, то су само иввиди у смислу ив- 
"Ора icojii су обављени у општини Шкаре II. 

i'ociiojuin ii;!i!ocTirjian; одборске већине аозвао 
се на S i) it на § 10 u то другу алинеју i; 10 Закона 
0 uocjtoBiioM рсду у Народној скупигпти, која гла- 
'ч: „AKO jo иокомп мапдат поништен вбог непра- 
вмлности ивборне радн>е,услед којо се сматра, да ои 
"ujo im ивабран ва народног босланика, повваће 
се за посдаиика onaj кандидат, који jo na ивборима 
Добио iiajmiiuc гласова ива посланика коме je маидат 
"OlnilHTOH'". 

Господо народнн посланици, Верификациони 
0Дбор није im предложио поншптење мандата г. др. 
Борђу Бранковићу, него je предложио да се обаве 
Чзвиди, тако да се обаип ивбор у читавом ореву оиако, 
1!'Чко je обављен ивбор ва општину Шкаре II. 

Ja, господо народии посланици, остајем код 
^ишљења иањине и мојшм Народну скушптину да 
Чрихвати наше одвојено мшпљење које гласи: 

„Расматрајући у иввештају одбојх^ке већгше 
ииложетт докавни материјал обостраних жалби, и 
УВ11ђају1т почин.епе пспратмпогтм у imdopiioj рад- 
"'Ц, долавимо до закључка да се анкетом неће моћи 
Установити објективна исгаиа и прави 1)езултат 
ll:!|")opa од 8 новембра 193Ј године, na вато иред 
■'^■'Комо Иародиој скупигтип да одроди аоновне 
^зборе у читавом срезу Оточцу оа истим кандида- 
*Има. (Одобравање и пљесак.) 

Претседник Д1>. Коста Кумапуди:- Прелавимо; 
^осподо, иа гласање, иошто нема више аријављених 
Ј^ворника. Рласаље се врши устајан>ем и седењем. 
'flacalieMO  иајирс  o иредлогу ueliinie  Одбора.  Taj 
^Редлог гласи: 

,,1 Да се иутем скупштинско ацкете, као једи- 
HUM MorvliiiM u правилним путом, иа лицу места у 
ивборцом среву Оточац, иопита и тиме отстрани npo- 
тусловља у поднбсенима доказима аредатих жалби; 

2 да се рад те апкете ограничи само na one 
жалбе n докаве у њима, који су поднесени Вери- 
фикационом одбору најкасније до 9 фебруара 1932 
годппо п да се касније предате н?албс u докави имају 
сматрати као да нису ии подиесени; 

3 да се у ту анкету иваберу пет чланова Вери- 
фикационог одбора, јер je л.има ona опсежна ствар 
боље и дотаљно повната; 

4 да та анкета доирпт поперопп joj nocao и 
поднесе иввештај Народној скушитини Ехајкасиије 
до конца фебруара 1932 године; и 

5 да no то.ме Верификационп одбор поднесе 
Иародпој (■куппггтш moj копачпи првдлОГДО 2 марта 
1932 године." 

Гласаћемо o овоме предлогу-, којп садржи вр- 
шење анкете o ивборима у среву Оточац. Ona ro- 
спода која су ва предлог, то јест да се анкета n;?- 
itpnni, седеће, a који еу против устаће. (Гласови: 
Већина je устала. - - Гласовп: Belnma седи.) 

Претседник др. Коста Кумануди: Пошто nuje 
jamo где je ueliiina, гласаћсмо и no други пут уста- 
јап.ем и гсдсп.см. Ona господа, која су ва анкету, 
устаћв,а која су протпв, седеће. IUHIITO je и други 
резултат гласања неиввесан, то ћемо на основу § 95 
Закона o пословном реду приступпти поименичном 
гласању. Господа која оу ва пввештај рећине, т.ј. 
да се ивврши апквта, гласаће aa, a која су против 
иввештаја, гласаће против. Изволите чути npo- 
тииЈу. 

Секретар Аите Ковач провива аосланике да 
гласају, и onu су гласали овако: 

AspaMOBiib Бранко    - против 
Aluili Анте - - отсутан 
AKceiiTiijcninli Александар       против 
Алексић  Коста    - отсутан 
АлиловиЈј Шаћир    - против 
Анђелиновић Гргур Будислав Др -    за 
Annli Mnlia Др   - отсутан 
Airmiinp'mili Душан    - отсутан 
AiiTvnoiinli   Јосип        протпв 
ApanlM'.ininili Јован      против 
Ауер Људевит Др.       отсутан 
Бабамовић Јордан      против 
lla.i.nN Салих - - против 
Uan.an, Љубомир — против 
liapali   Вранко Др. — отсутап 
Барле Јанко       отсутаи 
Ватинић Јозо       uporni: 
Бачиђ Стјепан Др. — ва 
Бснко Јосип — отсутан 

28* 
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Uciiiiiitoitiili Димитрије Г.        iipoTiiu 
Богданови!] Исо    - отсутан 
Б.ожић Милан       ва 
Борисављевић Страхиња      ва 
Брупшја 1'адослав -^.против 
Будишин Стеван    - протип 
Буквић Александар — отсутан 
Буновиђ Милан    - иротив 
Вал.апоц Стјсппц     - против 
Варда Севвр — ртсутан 
Васиљевиђ Стеван Др. -- против 
lii'.m'iKmmli Миладин       отсутан 
McLKOBiih Вол>ко — отсутаи 
ВидаковЈ^ Витомир    - протпи 
Hnjuiii .Icum Др.    - отсутаи 
Bimomili Богдан Др.       ва 
Bojimoimli Јован В. —отсутаи 
Вошњак Богумпл Др. - - отсутан 
Вујић Димитрије В. — отсутан 
Вукпћевић r>oriili Др. — отсутан 
Гавранчић Отон Др. — за 
Гавриловиђ Ото -- отсутан 
Гајшек Карло -- ртсутан 
Главичкн Божидар -- отсутан 
ГосподнеткН Фра&о -    отсутан 
Грајић  ГГоро — отсутап 
Грба Милован Др. -- отсутан 
rpGiili Емилнјан — отсутан 
Tplinli  lliiin.i,        аа 
Грубановић Милан -    отсутан 
Грубер Фрањо Др. - - отоутан 
Даиидоппћ Вптомпр - - иротив 
Дашшовпћ Живко — за 
Деметровић Јурај - - отоутан 
Дсршшшк Ђулага -    ва 
Димитријевић Мита - - протпв 
Димитријев^ Хами-Тодор — против 
Добровић Милан С.       ва 
Добровољац Милан Ј.       ва 
Довевенски Јоваи C. -- ва 
ДодиК Адександар-Така - - за 
Допп'!! Мирко Др.    - отоутан 
Драгови!!  MII.IOMI  II.        против 
Дрл.ача Враико    - отсутан 
Дјкмс.!, Алојзиј     ■ iipoTiiu 
Дубокови!! Јурај - - против 
Tiпi,uh Ристо — за 
Ђорђевић Владимир    - ва 
'i'ivpnli  Miixaii.io    - отсутам 
Елеговић Uno Др. — отсутан 
/KimanoBiili Мплаи -    за 
/liiiiuuniCBuli Михаило — иротив      t 
Живковић Негосим Др.    - против 
Живковић Петар Р. — отсутаи 
Живојиновић Душан М,    - иротИв 
Захарић  Чедомтгр -- протпв 
Всл.ковиК Боишо -- иротив 
Земљић Јакоб — отсутан 
Ивандекић-Ивковић Мирко Дј).       против 
llnaiiiuiKMmli  Истар — против 
Иванчевиђ Душаи -    за 
Исаковић Миливоје Ђ. — иротив 
Исаковић Мито — sa 
Јанковић Волпзар Др.    - отсутаи 
.I(M!|)CM()HM1I Драгољуб Др. — против 
Јевтић (liimoTiije -    против 
JCBTIIII Милутин Лл. -~ против 
JCBTUII i\l]ixairao Р. — ва 

аротив 
ароттав 
- отсутан 
ва 
отсутав 

llpOTlll! 

отсутан 

npii'mi! 

Јевтцћ Радован - 
,1г iiili   Mii.ivTim 

Јеличић Божа Ц. 
.IcpoiMiili Живојив 
Јеремић Тоде Др. 
Јовав Андрија 
Jniianomili Александар 
JoBanoBiili 'Бока -    ва 
.loiianoHiiii .Iona -    ва 
.loim'iiili Добросав    - отсутан 
Кади!. Кусеин    - отсутан 
liajMaKoiaili  Омвр        ва 
Каламатијевић Михаило 
Кандић 1овпша К. -    ва 
Катић Милош    - отсутав 
Каћански Стеван       отсутан 
Кешељевић  Пикола Др.       аротав 
Клинц Аитоп -    iiponii; 
Кнежевић Ловро  -    иротмп 
Кнежевић Стјепо Др. -    отсутан 
Ковач Анте Љ. -    ва 
Ковачеви!) Драгутин-Карло -- отсутан 
Кожул, Марко Др. --отсутан — 
liojuli Драгутин Др.        отгутаи 
Комап Албин       Др. против 
KocTiili Драгутин Др. - - отсутан 
Костић Милорад .1. Др.    - ва 
Крал.ови!!  Драјап Др. -     иротив 
Крамер A.:i6oi)T Др.    - отсутан 
Крафт С.тован Др. - - отсутан 
Крејчи Литон — за 
lipiTanoiail.   l'itCTO --- отсутаи 
KpcTiili  Влади.мир        ва 
Kpcmli  Милуттг - - иротив 
KprTiiii  Mii.van.io В. - - за 
Крстић (aiMO -- отеутаи 
Кувмановић Лавар К. - - против 
Кујунџић Лндрпја К. - - отсутан 
l\yjyiii,!iili  ГЈогољуб К. - - отсутан 
Кумануди Коота Др.       (претседава) 
iVviirapiil! Лито Др. - - отсутан 
K'vii.aiimli Јоахим — против 
livpTOiaili Војко — за 
K'VpTOBiiii  Шукрија        за 
Лаваревиђ Ми.кжам М. - - аа 
JlaaapoBiili Тодор Др- — отсутаи 
, laaapiiaili Тсодосије К. — иротпн 
Лаваревић Фнлш! С. Др. — отоутан 
,'l(;yiiiiili 'l'ivpo Др. - - npoTiii! 
Лисавац Младен Др. — за 
.iloirjapoBnli  II нап Др. - - за 
Лоичар OraiiKo        иротив 
Лукић Живан Др. — отсутан 
Макар Дако     - отоутан 
Максимовић Вожидар — против 
.Мак-спмовцј. Стјепан — за 
Маданчец Вдадо Др.       против 
Маринковић Војислав Др, — отсутаи 
Марјан Ђуро   - отсутан 
Марјанац Симо - - против 
.Maj)i;iiii фрањо -- за 
Маркови!) Милонко Др. -    ва 
Марковић Милорад II.       против 
Марковић Иикола -- отоутан 
Марковић Иетар К. -- отсутаи 
Мастровић Анте (l).    - отсутан 
Матица Иавао -- цротив 
MaTiiii Ђока II. — протић 
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против 
отсутаи 
ва 

за 
P.       против 

npoTiin 
отсутан 

Мацекови^ Матија       арОтџв 
Машић Марко — против 
MoTiiKoin  .\1II;I;UI Др.        отсууан 
■Miijiiii .Mii.iaii 'l").    - ртсутан 
Mn.ioTiili Вјекослав Др, 
Милетић Владислав — 
Милошевић Глнро 
MiiionioBiil. Младен II. 
Mu ivTimoiiiili Милинко 
•MiiiV'iimomili  Мтморад 
•Miiriip.iiili  Јован   Г. 
MiiTpoimli  Јован  Р.        протин 
Miix;ui.'ioinili   ll.nijii  II.     - отсутам 
.МихаилопиЈ! Оветислав Др,       против 
Мбхорић Пиаи       отсутан 
Мравље Mu.iaii    - отсутан 
Мулалић МустафаА. -   ва 
Најдорфер Мирко    - отсутан 
пвдељковић ^'|)(IIII II.       против 
Iluinili Никола Др. -    прртив 
liiiuiil, Федор Др.    - против 
Никодијввић Аранђел Д- - - отсутаи 
HiiKaml. Бранко Др.    - ва 
Нинковић Трипко       против 
llyiili Петар Др. -- отсутан 
Њамцул Ранко Др. -- отсутаи 
Обрадовић Алекса Ј.       протии 
()отојић Ђуро Др.     - за 
llaii.iii'i Алојвиј .— iipoTiiu 
Палечек llnuu Др. — ва 
Парабућски Ђорђе   - отсутан 
Паранос Шпиро <1>.       против 
Пахерник Фра1&о   - отсутан 
IlaTpiionili Ј1>уба -    upoTiiB 
I lopnil Матеј Др.    - ва 
llopuli Миливоје Ђ.       ва 
llopuli IhniKo Др. -    отсутан 
Перко Драгупт В.    - протнв 
Петковив Мплаи       отсутан 
iicTonap Лоиро     - отсутан 
ИстричиК Живко Др. - - против 
Петровић Марко    - отсутан 
llcimili Милутин        IIJ)OTIIB 
llmtKo Људевпт Др. - - отсутан 
liimiTejiiili Славко Л. Др. -- отсутаи 
Иогачпик  1511лтп|) — отсутам 
IlouoBiili ДшштриЈв Он.       отсутан 
lldiioiuili Добривоје Гор. Др. -- против 
Поповић Дутаи     - против 
Поповић JeijiTJi.Miijc — iipoTim 
IloiioBiili Коста Др. -- отоутаи 
IlouoBiili Милан В. -- ва 
IlouoBiili Милан Ј^р. — отсутаи 
Воповић Светирлав Др. -    отсутан 
Mpa.i.ui;  Иедољко - - ^а 
Врека Пикола -- против 
Прекоршек Иваи -■  иротив 
Вринцип Јово -- против 
ilpma  lllmia Др.        иротии 
Пустослемшек Расто -    отсутан 
Пуцел. Иван Ј. - - против 
Радивојевић Лавар Jl>. — против 
Радић Иван   - против 
Радовпћ Саво Др. — ;их 
Радои.иЈ! Милан' - - отсутаи 
Радонић Миљан 
l'ajuli Toma Др. 
PUKO JUUKO Др. 

отсутан 
протпв 
ртсутан 

l'ant' Стане Др. - - -ni 
Poj)Gaxop Јулијаи Др.        отсутан 
<'.aiiii]i Аранђел        аротив 
(lamtli (lana  И. аротив 
Савковиђ   II. inja против 
Санто I^uBpo Дј).       против 
Capauomil.   Радоико — ва 
Секулић Милан.Др. — против 
Cc. i uh  Јоца M.     - отсутан 
Селмановић Алија       ва 
CiiMiil« Мило])ад -- против 
(liiMoimli Александар М.       аротив 
Смиљанић Тома Д|>.       против 
(lohiih Милоје М.       отсутан 
CoKOJioBidi   IhiKo.ia        отсутан 
Спасовић Вукашин       ;!ii 
Спахић Владо - - прртив 
Спиндлер Вјекослав -    ва 
CimuMiili Вјекослав    - ртсутав 
CpniKirh Милан Ј[\). - - отсутаи 
Стажић  Јосии — отсутан 
t'/iaJKouuli Иикола -- отсутан 
Станић Андра — отсутан 
(.Tammmli   В.ладимир Др. -- ва 
('.Taimjcinili Драгомир М,       отсутан 
C.Tanoji'mili Милутии    - отоутан 
Стевановић Живојшј Ар. — против 
Стевановић Милан — отоутан 
Стопаиов Милпвој    - iui 
Степановић Милан l'.       отсутан 
Стефановић  Игл.ат    - отсутаи 
(/mjiili Милан Др.       '.гл 
Стојадиновић Милослав Др.       отсутан 
Стојковић iMiuiuii 'I,'). Др. - - отсутан 
Стопшћ Сталшико - - отсутаи 
(/rpo30Biili  Крста -- иротнв 
Суботић  Пикола Др. - - отсутин 
'Гади11 Глигоријс Др. - - за 
Теодороввћ Војислав — против 
To.nili Игл.ат М. Др. -- отсутан 
ToMiili  Јакоб — против 
Tomili 'Годор Р. — протпв 
Топаловић iVhiJian — отсутаа 
Торомановић Хасан — ва 
Tpuuli Василије — против 
Трбојввић  Урош Др. — отсутап 
'rp]i(|)yiioBiili Jljy6iriiia — 3u 
'Гркул.а Стапко -    ва 
TpiiKOBiili Ставра К. -г отсутаи 
Ћирић T)opljo — против 
Tnipiili Стевав -  против 
Ћуковић Милан   - отсутаи 
Увуновиђ Иикола -- отсутан 
Урок Пваи - - отсутан 
Урошевиђ Мирко Ил. — иротив 
Урукало Сергије    - прртив 
Фиданчевић Тома Др. - - отсутав 
Фивир Виктор — против 
(hoTiipiili Арса -- против 
Хајдил.нк AUTOH -- отсутаи 
Ханжек ЛавослАв Др. — против 
Nacaiiucromili  Авдо Др.        отоутан 
Хођвра Светислав В. — отсутан 
X рибар Никола — ва 
Христић llopa — отсутан 
Цемрвић Филип -    ва 
Церер Антон — против 
ЦипуШбВИћ   МСТОДИЈО  —  UpOTllB 
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opfiiili Бранко -- против 
()\iii,mli ХавЈш — за 
[арковић Тихомир - - против 
loiiToinrli Ђуро Р.       против 
('lil   Ф('|)ДО   -       III)OTIIH 
cjiMiiU Драгић IM. -    против 
HicpoB Славко Д|). - - за 

[ибеник Станко Дј). - - против 
lii.i.ci'onuli Владимир       ва 
[ифтар Стеван    - против 
1пајдар Фраи.сЈ -- против 
[уменковик II.inja Др. - - отсутаи 
[урмин Ђуро Др.       ва 

Претседник др. Коста ЕСумачуди: Молим го- 
споду послапикс да се не рааилавв, јер ако предлог 
одборске већине буде одбачвн, гдасаве се после o 
предлогу одборске маи.пис. 

Ивволите чути рсзултат гласап.а. 1'ласало ј« 
свега 181 нароДни послаиик. За прсдлог одПорскс 
iieliiuie да сп паирнш апкста гласало je 66 иародиих 
посланика; против предлбга lif). Ирема томо иред- 
лог одПорско већине одбачен je. 

С.ад liOiMO npcliii иа гласап.о предлога одборско 
Maibinie  KOJU  iviacn:   да  се  одродо  поиобии изборп 

у (Читавом срсзу Оточцу са пстим каидпдатпма. ГОј 
спода народни посланпцп којп су na овај продлог 
седеће, a који су против ycTalio. (Већина седи.) 11°' 
што већина соди то објављујем да јо примљвн преД^ 
лог одборске Ma'ir.imo да сс у срезу Оточцу ивврШ^ 
накнадни пзборп. 

ДапашЈ^и дповии род je вавршен, и ca iiaiiiii>1 

пристадшом ja hy ову седницу вакључвти. 
За паредпу седницу предлажем овај дневни рсд: 

I. Решавање o иввештају Верифшсационог од* 
бора o долаоку г. Отмара Реселија, трговца ив Бачкв 

„Паланке, за народног посланика, на место г. др' 
Годсоиа Дунђерског којп je иодиоо оставку; 

'2. Претрог извоштаја Одбора за ироучаиаП'1' 
законског предлога «> средшим техничким и мушки*1 

ванатским школама; 
3. Претрес извештаја Одбора за проучава№е 

ваконског прсдлога o женским ванатоким u женскијИ 
стручним учитељским школама. 

Ијжма ли Скугаптина onaj дневни ред? (Ирима.) 
Ову оедницу вакључујем, a другу закавујем са 

овим дневним родом за 24 фебруар, у ореду, 1032 
године. 

Седница je ва,кључена у H и .'ЈО часова. 


