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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У БЕРАНСКОМ 
СРЕЗУ 1925. И 1927. ГОДИНЕ3

САЖЕТАК. Предмет обраде у овом раду су парламентарни избори у Беранском

срезу 1925. и 1927. године, о чему до сада није детаљније писано. Истра-

живање је обављено на основу архивске грађе, штампе и статистичких

извештаја у доба избора, као и одговарајуће историјске литературе о

политичком амбијенту одржавања избора. Избори су одржавани у сре-

дини која није имала развијену традицију политичког организовања,

неразвијеном пољопривредном подручју, без привредних, финансиј-

ских субјеката или културних институција које би могле озбиљније де-

ловати на садржај кампање и резултате избора. На подручју среза над-

метале су се политичке странке активне на нивоу државе, при чему су

често на листама били, и добијали мандате, појединци који нису живе-

ли на овом подручју или, чак, нису били ни рођењем везани за регион.

Приметна је подела гласача, а више пута су из исте странке нуђене раз-

личите листе. Мухамеданци су имали препознатљиво профилисане

кандидате и листе, али се може рећи да верске разлике нису биле

сметња за кандидовање у странкама и на заједничким листама. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Беране, избори 1925, избори 1927, Павле Чубровић, Марко Цемовић.
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На ;о8ручју БеранскоY окруYа на изFорима за УсIавоIворну ску;-
шIину 1920. Yо8ине и ;арламенIарним изFорима 1923. на8меIа-
ле су се, уYлавном, ДемокраIска сIранка (ЈуYословенска 8емо-
краIска сIранка) и Ра8икална сIранка (Наро8на ра8икална
сIранка). На изFорима за УсIавоIворну ску;шIину 1920. сва че-
Iири ман8аIа у изFорном окруYу освојила је ДемокраIска сIран-
ка (из Берана је ;осланик ;осIао Павле ЧуFровић), 8ок су 1923. Yо-
8ине ман8аIе 8оFиле 8емокраIска лисIа СреIена Вукосављевића
и ра8икална лисIа Дервиша Шећерка8ића. На овим изFорима ви-
8љиво је Fило Yру;исање муслиманских Yласова око верски ;ро-
филисане изFорне лисIе „;ривезане” за земаљску кан8и8аIску
лисIу Ра8икалне сIранке. ЛисIа Павла ЧуFровића 8оFила је у Бе-
ранском окруYу 46% Yласова, али су у зFиру на нивоу изFорноY
окруYа ;осланике 8оFиле лисIе са мање Yласова. ПолиIичка сце-
на Fила је сиромашнија о8 сIраначке ;ону8е на ;о8ручу ЗеIске
оFласIи и Црне Горе у Yраницама 8о 1912. Yо8ине (в. РасIо8ер,
2000). У јавном живоIу Fили су ;рисуIни ;олиIичари који су сIе-
кли јавни уYле8 у ;роцесу ује8ињења и ;олиIичком живоIу у
краIком ;ораIном ;ерио8у (в. Andrijašević i Rastoder, 2006).

Берански срез чинила су месIа у којима није Fило значајнијих
;ривре8них и финансијских суFјекаIа који Fи Fили извор Yласова
служFеника и ра8ника варошкоY ;рофила, као ни развијених кул-
Iурних инсIиIуција које Fи моYле значајније уIицаIи на развија-
ње ;олиIичкоY живоIа и о;рав8аваIи ;осIојање озFиљнијих сIра-
начких орYанизација.4 Варош Беране Fила је је8ини урFани ценIар
у којем се уочавало какво-Iакво ;олиIичко орYанизовање и 8ело-
вање. Осим локалне а8минисIрације, варошко сIановнишIво чи-
нили су IрYовци, занаIлије, калфе и шеYрIи у ра8њама и осоFље
за;ослено у школама, Iе мањи Fрој FоYаIијих 8омаћина из окол-
них села.5 Најважније ;росвеIно-кулIурне инсIиIуције Fиле су
Државна Yимназија и УчиIељска школа у Беранама (ДелеIић, 2009,
Зечевић, 2008). У вароши су ра8иле још и основна и занаIска школа,

4 Према званичним сIаIисIичким ;о8ацима за 1927. Yо8ину Берански срез је
сачињавало 13 а8минисIраIивних о;шIина, о8носно 115 насеља са 4.298 8о-
мова и 26.234 сIановника. У самој вароши живело је 2.900 лица. – Almanah
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za 1927/28. godinu, sv. III, Zagreb, 1928, 510.

5 У 1928. Yо8ини у Беранама је ;ословало 35 IрYовачких ра8њи, и Iо: мешови-
Iом роFом 10, колонијалном роFом се8ам, YаланIеријском роFом шесI и ма-
нуфакIурном роFом ;еI. Било је и чеIири књижаре, 8ве Yвожђаре и је8на
ра8ња која је ;ро8авала шиваће машине Iи;а „синYер”. О8 финансијских ус-
Iанова 8еловале су 8ве филијале – „ЦрноYорске Fанке” и „ТрYовачке Fанке”
А. Д. – А8ресар Краљевине СрFа, ХрваIа и Словенаца за ин8усIрију, оFрI, Iр-
Yовину и ;ољо;ривре8у, 1928, 158.
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која је имала ;роFлем 8а у;ише минимални Fрој ученика. О кул-
Iурним и ;олиIичким ;риликама, Fоље рећи ;риIиску који је ло-
кална ;леменска сIрукIура и чаршијска кулIура вршила на ра8
школа, ;осIоје ;о8аци у Yрађи фон8ова Архива ЈуYославије (Де-
леIић, 2002, 2012), а ;о8аци о ;риликама у којима се о8вијала „;о-
лиIичка” 8елаIносI у Беранама између 8ва свеIска раIа моYу се
;ронаћи и у за;исима савременика (Ђилас, 2006, Цемовић, 1994).

СIановнишIво среза Fило је ;леменски и верски мешовиIо,
осећала се разлика између сIаросе8елачкоY сIановнишIа Беран-
ске нахије и Fројних и уIицајних Васојевића, 8осељених у 8ужем
;ерио8у из реYиона Ан8ријевица – Лијева Ријека. У Fихорским
селима и селима рожајскоY краја Fило је мање 8осељеноY сIанов-
нишIва, али је Fило више исламизираноY живља. Није заFележе-
на значајнија неIр;ељивосI или искључивосI ;о верској основи,
Iе су се, сIоYа, мухаме8анци чесIо налазили на кан8и8аIским
лисIама које су словиле за „ср;ске”, учесIвујући акIивно у из-
Fорним кам;ањама. На међуверску Iр;ељивосI уIицало је Iо
шIо је локално мухаме8анско сIановнишIво имало свесI о свом
;ореклу и времену ;рихваIања ислама и неYовали су, уYлавном,
корекIне о8носе са ;равославним „сро8ницима”. Осим IоYа, за
време Iурске власIи вла8ајуће феу8алне ;оро8ице нису ;оIица-
ле са овоY ;о8ручја, шIо је умањивало ;риIисак неYаIивноY исIо-
ријскоY сећања. Исламизирано сIановнишIво ;рихваIило је
нову 8ржавну реалносI након 1. 8ецемFра 1918. Yо8ине мирније
неYо у неким околним оFласIима.

ИзFори у Беранском окруYу – срезу у ;ерио8у 1920–1929. о8ви-
јали су се као на8меIање ;олиIичких сIранака на 8ржавном ни-
воу (о Iоме: Gligorijević, 1979, РасIо8ер, 2000). На изFорима 1925. и
1927. сIраначка ;ону8а у срезу Fила је FоYаIија. ИзFори у Беран-
ском окруYу – срезу својим резулIаIима нису значајније уIицали
на ;олиIички живоI на ширем ;о8ручју, чесIо нису имали зна-
чаја ни за локално сIановнишIво, јер су више ;уIа осIали Fез ;о-
сланика, иако су лисIе са локалним „;олиIичарима” имале
значајан Fрој Yласова. Са ;о8ручја Берана у овом ;ерио8у афир-
мисали су се у ;олиIичком живоIу „на 8ржавном нивоу” ;осеF-
но 8р Павле ЧуFровић и Марко Цемовић, а „локално” су као ;ар-
Iијски ;рваци Fили ;ознаIи ;рофесори ДраYиша Боричић и
МилуIин Јелић, Iе учиIељи Ђукан ЛаFу8овић и Милош Ралевић. 

ЗаошIравање ;олиIичке кризе у земљи, нес;осоFносI режи-
ма, ус;осIављеноY након ;арламенIарних изFора 1923. Yо8ине,
8а ;рисIу;и решавању наYомиланих социјалних ;роFлема, који
су све више ;оYађали и сре8ње слојеве сIановнишIва, усложња-
вање националноY ;иIања, нови расце;и и ;о8вајања ко8 во8е-
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ћих ;олиIичких сIранака, оFележили су ;олиIичке ;рилике у
Краљевини СХС Iоком 8руYе ;оловине 1923. и Iоком 1924. Yо8и-
не. Се8амнаесIоY јула 1924. Yо8ине о;озицији је ;ошло за руком
8а оFори ра8икалску вла8у, након чеYа је, 27. јула, на основу нове
ску;шIинске већине, Iзв. О;озиционоY Fлока (ДемокраIска
сIранка, ЈМО, Словенска љу8ска сIранка (СЛС) и Yру;а „Незави-
сних ра8икала” сле8Fеника СIојана ПроIића) коалициони каFи-
неI сасIавио ЉуFа Дави8овић (Gligorijević, 1979, str. 170). Међу-
Iим, она није Fила сIаFилна, ;а је ра8икалима ;ошло за руком 8а
је, након Fесомучне кам;ање, у којој је наYлашавано 8а она ра8и
;роIив ср;ских националних инIереса, оFори ;очеIком новем-
Fра 1924. Yо8ине (Čulinović, 1961, str. 435). Ман8аI за сасIав нове
вла8е краљ Алексан8ар ;оверио је 6. новемFра ;оново Пашићу, са
за8аIком 8а рас;усIи ску;шIину и рас;ише изFоре за 8. феFруар
1925. Yо8ине (Gligorijević, 1979, str. 178). 

ВесI о ;оновном рас;исивању ;арламенIарних изFора унела
је нову живосI у ;олиIичке Iокове у Fеранском крају. Као и ;ри-
ликом ;реIхо8них ;арламенIарних изFора, кам;ања је, уо;шIе-
но ;осмаIрано, и овоYа ;уIа Fила оFележена Fројним „;олиIич-
ким ;ре;уцавањима”, како између различиIих ;олиIичких
о;ција Iако и унуIарсIраначким ;о8елама узрокованим личним
амFицијама. НарочиIо су се снажне конфронIације за;ажале у
ре8овима ДемокраIске сIранке, која је расце; на 8ржавном ни-
воу 8оживела још крајем марIа 1924. Yо8ине исIу;ањем из члан-
сIва СвеIозара ПриFићевића и 14 наро8них ;осланика, који су
;оIом формирали нову ;олиIичку ;арIију – СамосIалну 8емо-
краIску сIранку. Међу њима се налазио и СреIен В. Вукосавље-
вић, ;осланик за ППББ изFорни окруY, изаFран 1923. Yо8ине. 

Првак 8емокраIа из Берана, Павле ЧуFровић, ;озивајући се на
свој уFе8љиви Iријумф у Беранском срезу ;риликом ;осле8њих
;арламенIарних изFора (8оFио је ;о8ршку 46% Yласача у срезу,
али не и ман8аI, јер су 8руYе лисIе у зFиру 8оFиле више у изFор-
ном окруYу), смаIрао је 8а њему ;ри;а8а улоYа носиоца сIрана-
чке лисIе на нивоу изFорноY окруYа, чему се ошIро ;роIивио нај-
уIицајнији ;љеваљски 8емокраIа Миле Перуничић, који је у Iо
време као ;ензионер живео у БеоYра8у. О овом ;иIању вођена је
ошIра рас;рава, у коју је Fио ;ринуђен 8а се умеша и сIраначки
Главни о8Fор, који је о8лучио 8а носилац лисIе у ППББ изFорном
окруYу Fу8е Перуничић.6 Таква о8лука изазвала је ЧуFровићеву

6 „ДемокраIски извршни о8Fор”, Време, 13. XII 1924, сIр. 1; „ДемокраIски из-
вршни о8Fор”, Време, 19. XII 1924, сIр. 1; „ДемокраIске кан8и8ације”, Време,
25. XII 1924, сIр. 3.
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резиYнираносI, ;а је он, у;ркос у;озорењима из сIраначкоY врха
8а не нарушава ионако ;ољуљано је8инсIво ;арIије, о8лучио 8а
исIакне самосIалну кан8и8аIску лисIу, која је ;роYлашена „8е-
мокраIском 8иси8енIском”. На њој се као кан8и8аI за Берански
срез нашао Три;ко ЖуYић, а8вокаI из БеоYра8а, чији је заменик
Fио Миле Н. Јоксимовић, IрYовац из ПавиноY Поља.7 За кан8и8аIа
званичне лисIе ДемокраIске сIранке за Берански срез Fио је
о8ређен Марко П. Цемовић, 8ржавни ;о8секреIар МинисIарсIва
унуIрашњих 8ела „на рас;оложењу” из БеоYра8а, а за њеYовоY за-
меника Михајло ДраYашевић, учиIељ из Пљеваља.8

За разлику о8 своY YлавноY Iакмаца, ДемокраIске сIранке, Ра-
8икална сIранка ус;ела је овоYа ;уIа 8а у ППББ изFорном окруYу
оFезFе8и насIу; „у је8ној колони”. ИсIу;ајући са ;аролама: „Др-
жава је у о;асносIи, краљ је у о;асносIи!”, „Краљ је са нама!” и
„Ко је ;роIив нас, Iај је ;роIив краља!”, ра8икали су насIојали 8а
Fираче уFе8е 8а ће, с;ушIајући куYлицу у њихову Fирачку куIију
YласаIи за Ср;сIво, краља и 8ржавно је8инсIво.9 За носиоца њи-
хове лисIе на нивоу окруYа 28. 8ецемFра 1924. Yо8ине изаFран је
Милош Трифуновић, минисIар вера, 8ок је за носиоца среске
лисIе за Берански срез именован МилуIин Јелић,10 ;рофесор из

7 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 24, 4. II 1925, сIр. 6.
8 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 20, 30. I 1925, сIр. 8.
9 У ;ре8изFорном ;роYласу, оFјављеном 8ва 8ана уочи изFора, на насловној

сIраници „Самоу;раве” Fирачима се ;оручивало: „Браћо! ПријаIељи! Ра8и-
калци! Гласајмо 8. феFруара за ;ре8сIавнике Наро8не ра8икалне сIранке
јер ћемо Iиме YласаIи за је8ну и не8ељиву Краљевину СрFа, ХрваIа и Слове-
наца, Yласаћемо Iиме за њено свеуку;но снажење, а у снажењу 8ржаве осе-
Iиће се и FлаYосIање свију њених равно;равних Yрађана!” „Нашим Fирачи-
ма”, Самоу�рава, 6. III 1925, сIр. 1. 

10 Милу�ин Јелић (1892–1942), ;рофесор класичних језика. Сре8њу школу и Фи-
лозофски факулIеI завршио је у БеоYра8у. СлужFовао је у више Yимназија,
међу којима у Никшићу и Беранама, о8 1935. као 8ирекIор у По8Yорици. Био
је ;осланик По8Yоричке ску;шIине, акIиван у локалној ;олиIици у Васоје-
вићима. Био је 8елеYаI Окружне ску;шIине у Беранама 1924. У Беранском
срезу на лисIи Ра8икалне сIранке Fиран је за ;осланика Ску;шIине Краље-
вине СХС 1925, а за ;осланика Ску;шIине Краљевине ЈуYославије 1931. Yо8и-
не у Ан8ријевичком срезу, на лисIи ЈуYословенске националне сIранке. За-
;амћен је као ра8ан и о8Yоворан насIавник, амFициозан и енерYичан човек,
8исци;линован и сIроY руково8илац. Учесник је Fалканских и ПрвоY свјеI-
скоY раIа, лоYораш у Нађмеђеру. ПознаI је као ;оFорник и8еје јуYословенсIва
и анIикомунисIа. У ДруYом свеIском раIу леYиIимисао се као монархисIа и
;роIивник ;арIизанскоY ;окреIа. ОрYанизаIор је и и8еолоY чеIничкоY ;о-
креIа у Ан8ријевичком срезу. Као исIакнуIи чеIник и сара8ник оку;аIора,
ликви8иран је ко8 Нове Вароши јуна 1942. (Зечевић 2008, сIр. 340–343).
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Берана, а за њеYовоY заменика Проко;ије Шиљак, ;рофесор из
Пљеваља.11

СамосIална 8емокраIска сIранка за своY кан8и8аIа на нивоу
изFорноY окруYа о8ре8ила је СреIена В. Вукосављевића, а у Бе-
ранском изFорном срезу њену лисIу ;ре8сIављали су ДраYиша
Боричић,12 ;рофесор из Берана и њеYов заменик, Fерански учи-
Iељ Ђукан ЛаFу8овић.13 

Расце; и 8уFоке унуIар;арIијске ;о8еле које су ;оIресале „Џе-
мијеI”, ;олиIичку орYанизацију која је ;реIен8овала 8а арIику-
лише инIересе и сIавове муслиманскоY сIановнишIва на ;ро-
сIорима „Јужне” и „СIаре СрFије”, нарочиIо након ха;шења
њеYовоY ли8ера ФерхаI-FеY ДраYе, 30. јануара 1925. Yо8ине, насIо-
јало је 8а искорисIи вођсIво ЈуYословенске муслиманске орYани-
зације (ЈМО), кан8и8ујући за носиоца лисIе у ППББ изFорном
окруYу своY вођу, 8р Мехме8а С;аха (8еIаљније о ЈМО: Purivatra,
1979). За срескоY кан8и8аIа за Берански срез о8ређен је Fио
8р Махму8 Бехмен, а8вокаIски чиновник из Сарајева, а њеYовоY

11 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 4, 5. I 1925, 8; „Ра8икалске
кан8и8ације”, Време, 30. XII 1924, 3.

12 Дра�иша Боричић (1889–1944), ;рофесор ср;ске књижевносIи и францускоY
језика у Fеранској Yимназији и УчиIељској школи, хонорарни насIавник За-
наIске школе. По ;оIреFи је ;ре8авао и ;ре8меIе изван сIруке и оFављао
а8минисIраIивне ;ослове. Говорио је више сIраних језика. Ра8ио је у коми-
сији за ;роцену раIне шIеIе. За време служFовања у Државној Yимназији у
Беранама (1919–1928) више ;уIа је именован за засIу;ника 8ирекIора. За
ман8аIа Душана Вуксана 8уже је руково8ио школом, јер се вршилац 8уж-
носIи Fавио на ЦеIињу ;ословима око шIам;ања својих књиYа и часо;иса и
оснивањем ДржавноY архива. Био је ;ознаI ;о Fоемском ;онашању и ;ома-
Yању ученицима око неYаIивних оцена и на ис;иIима зрелосIи. ОFразован
и 8оFар Yоворник, Fавио се књижевним ра8ом, оFјављивајући ;рилоYе у ви-
ше он8ашњих часо;иса. ЊеYова књижевна осIавшIина оFјављена је у ;уF-
ликацији Ис�о! Комова: са	рани књижевни ра!ови (Беране, 1997). ПокреIао је
Fројне кулIурне акIивносIи у школи и Беранама, чесIо је Yоворио на Наро8-
ном универзиIеIу. Био је омиљен и ;ошIован ко8 ученика и у месIу зFоY ;о-
нашања које није Fило својсIвено Iом крају. То је Fио разлоY 8а минисIарс-
ки изасланик Iражи њеYов ;ремешIај у месIо Y8е неће FиIи о;Iерећен
рођачким и ;ријаIељским везама и Y8е ће моћи 8а 8ође 8о изражаја њеYов
књижевни IаленаI (ДелеIић 2002). Учесник је Fалканских раIова, а Први
свеIски раI ;ровео је у лоYорима у Мађарској. ПочеIком ДруYоY свеIскоY ра-
Iа ;рисIу;ио је чеIничком ;окреIу. Током раIа служFовао је као 8ирекIор
Гимназије у Прије;ољу. ЗFоY ;ри;а8нишIва чеIничкој и8еолоYији и ;рево-
8илачкоY ра8а Iоком раIа, сIријељан је у Прије;ољу 1944. Yо8ине „;о краI-
ком ;осIу;ку” (Зечевић 2008, 192–197). 

13 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 21, 31. I 1925, 2.
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заменика Омер Чехић, муалим из Ливна.14 У својој ;ре8изFорној
кам;ањи, насIојећи 8а се „8уFље укорене” на овoм ;росIору, ак-
IивисIи ЈМО су у ;рви ;лан исIицали Iешке ;рилике у којима се
налазило муслиманско сIановнишIво након 8оYађаја у Шахови-
ћима, 9. новемFра 1924. Yо8ине, ;оIенцирајући њеYову уYроже-
носI и ;оIреFу муслиманских Yласача 8а се о;ре8еле за ЈМО како
Fи уFу8уће „Fили зашIићени” (више: Purivatra, 1974, str. 200).
С;ахова кан8и8аIура ремеIила је „аранжмане” које су ;оје8ини
8омицилни муслимански ;олиIички акIивисIи 8оYоворили са
;ре8сIавницима ра8икала, Iако 8а су му ;оручивали 8а у ППББ
изFорном окруYу „не исIиче своју лисIу”.15

По ;рви ;уI у ППББ изFорном окруYу изFорну лисIу исIакао је
Савез земљора8ника, који је за носиоца лисIе о8ре8ио Новицу
Шаулића, а8вокаIа из Никшића, а за кан8и8аIа за Срез Fерански
Че8омира СIанковића, земљора8ника и FившеY наро8ноY ;осла-
ника из села БоFовишIа (ОкруY нишки), чији је заменик Fио С;а-
соје Млађен, земљора8ник из Сарајева.16 СIављајући акценаI у
;ре8изFорним акIивносIима на социјални ;роYрам ;о8ршке се-
љашIву, као најFројнијој социјалној каIеYорији у Краљевини
СХС, акIивисIи Савеза земљора8ника су се оYрађивали о8 моYућ-
носIи сара8ње са ма којом „варошком сIранком”, наYлашавајући
начело „не;омирљиве класне FорFе”, ;о8је8нако ошIро исIу;а-
јући и ;роIив вла8ајућих и ;роIив о;озиционих сIранака (Gligo-
rijević, 1979, str. 187).

Решењем ДржавноY савеIа о8ређени су ;ре8се8ници Fирачких
о8Fора у Беранском изFорном срезу, чији рас;оре8 је ;риказан у
наре8ној IаFели:17

14 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 24, 4. II 1925, 6.
15 „Муслимани у Санџаку ;роIив Y. С;ахе”, Време, 10. I 1925, 3.
16 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 20, 30. I 1925, 8; „Носиоци

наших лисIа”, Село, 4. II 1925, 3. 
17 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 287А, 15. XII 1924, 13.

БИРАЧКА ОПШТИНА ГЛАСАЧКО МЕСТО ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

Беранска Беране МилуIин Јелић, ;рофесор 
из Берана

Бучичка Буче Миливоје Јоксимовић, ;ро-
фесор Yимназије из Берана
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На 8ан изFора на FиралишIима у Беранском изFорном срезу
;ојавило се о8 5.805 у;исаних Fирача њих 4.809 (82,84%). 

Виницка Виницка Мило Б. Не8ић, су8ија Ок-
ружноY су8а из Берана

Долачка (СIу;ска) Долац Милован Арсенијевић, ;ро-
фесор из Берана

ЛуFничка (Горњоселска) ЛуFнице Милан По;овић, учиIељ из 
Берана

ШIиIарска ШIиIаре СвеIозар Не8ић, су8ија из 
Берана

Бу8имљанска Бу8имља Ра8омир Лалевић, су8ија из 
Берана

Поличка Гораж8е Вуко Делевић, ;рофесор 
Yимназије из Берана

Доњоржаничка Доња Ржаница Илија Киковић, су8ски ;и-
сар из Берана

Рожајска Рожаје БоY8ан ОFра8овић, учиIељ 
из Берана

Бишевска Црне Кр;е Марко Миловић, су8ски ;и-
сар из Берана

ИFарска Рожаје ДраYуIин Јоксимовић, учи-
Iељ из Лужца

ПеIњичка ПеIњица Милош Марсенић, учиIељ 
из ПеIњице

Бирачка о;ш-
Iина

Број 
Yласа-
ча

ЛисIа М. 
Перуни-
чића

ЛисIа 8р 
П. ЧуFро-
вића

ЛисIа 
8р М. 
С;аха

ЛисIа Н. 
Шаулића

ЛисIа М. 
Трифуно-
вића

ЛисIа С. В. Ву-
косављевића

варош Беране 441 33 194 22 11 147 34

Виницка 142 46 30 / / 51 15

Бучичка 188 106 27 / / 27 28

Долачка 245 28 157 1 2 32 25

ЛуFничка 375 21 344 1 / 4 5

ШIиIарска 543 14 491 1 1 20 16

Бу8имљанска 340 50 186 / 1 96 7

Поличка 540 52 181 32 15 120 140

Доњоржанич-
ка

419 64 179 1 3 75 97



ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У БЕРАНСКОМ СРЕЗУ 1925. И 1927. ГОДИНЕ

ВЛАДАН Р. ВИРИЈЕВИЋ, ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ 163

Као шIо се може саYле8аIи из Yорње IаFеле највећи Fрој Yласа-
ча о;ре8елио се за лисIу 8р Павла ЧуFровића – 2.013 (41,9%), на
8руYом месIу нашла се лисIа ра8икалскоY кан8и8аIа Милоша
Трифуновића, 8оFивши 1.126 Yласова (23,4%). Трећа ;о снази Fила
је лисIа ЈМО 8р Мехме8а С;аха са освојена 654 Yласа (13,6%), сле-
8ила ју је званична лисIа ДемокраIске сIранке Мила Перуничи-
ћа, за коју се о;ре8елило 483 Yласача (10%). ЛисIа „самосIалних
8емокраIа” СреIена Вукосављевића 8оFила је 423 Yласа (8,8%).
НајслаFији резулIаI исказала је лисIа Новице Шаулића, освојив-
ши свеYа 110 Yласова (2,3%). Како је на нивоу ППББ изFорноY окру-
Yа највише Fирачких куYлица изFројано у куIијама ра8икала, Iо
су сва Iри ;осланика изаFрана са ове лисIе, Iако 8а је Берански
срез и овоYа ;уIа осIао Fез своY ;ре8сIавника у Наро8ној ску;ш-
Iини. И ;о 8руYи ;уI 8р ЧуFровић није 8оFио ман8аI, иако је ње-
Yова лисIа у срезу 8оFила највећи Fрој Yласова (СIаIисIика изFо-
ра, 1926, сIр. 42–43).

После8њи изFори за Наро8ну ску;шIину Краљевине СХС ;ре
завођења „шесIојануарскоY режима” о8ржани су 11. се;IемFра
1927. Yо8ине. КаракIерисали су их с;ецифични ;олиIички усло-
ви у којима су ;ри;ремљени и ;рове8ени. За разлику о8 ;реI-
хо8них, на којима је њихов основни циљ Fио јачање во8ећих ;о-
лиIичких сIранака на власIи, овоYа ;уIа он је Fио су;роIан –
слаFљење и разFијање најјачих сIранака, чему је Iежио краљ
Алексан8ар Карађорђевић. Наиме, ;реко својих ;риврженика он
је инIензивно инIриYирао унуIар најјачих ;арIија, ;о8сIичући
фракционашIво и ;о8еле у њиховом члансIву, шIо се ;осеFно
осећало у Наро8ној ра8икалној сIранци након Пашићеве смрIи,
10. 8ецемFра 1926. Yо8ине. Криза у ра8у ;арламенIа Iоком ;роле-
ћа 1927. Yо8ине ;ослужила је краљу као арYуменI 8а иницира
рас;исивање ;ревремених ;арламенIарних изFора. ЊеYов ;о-
слушник, ;ремијер Веља Вукићевић, коYа иначе Главни о8Fор ра-
8икала није ;ризнавао за своY ;ре8сIавника, у;уIио је краљу
формалну ;ре8сIавку у којој је о8 њеYа, уз оFразложење 8а акIу-
елна Наро8на ску;шIина нема ка;ациIеIа 8а с;рове8е нео;хо8-
не акIивносIи зара8 усвајања чиIавоY низа законских ;ре8лоYа,

Рожајска 212 1 36 140 3 30 2

Бишевска 432 17 49 159 30 151 26

ИFарска 482 9 26 176 3 263 5

ПеIњичка 450 42 113 121 41 110 23

СвеYа 4.809 483 2.013 654 110 1.126 423
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Iражио 8а ;оI;ише указ о рас;ушIању ;арламенIа изаFраноY
8. феFруара 1925. Yо8ине. Краљ је Iо учинио 15. јуна 1927. Yо8и-
не.18 ИзFори за нови ;арламенIарни сазив рас;исани су за
11. се;IемFар 1927. Yо8ине.

На весI о ванре8ним ;арламенIарним изFорима ;олиIичка
сцена у Беранском срезу је живнула. Поново су за;очела мешеIа-
рења ;арIијских акIивисIа и амFициозних ;оје8инаца, који су
насIојали 8а се 8омоYну ;осланичкоY ман8аIа, Iј. ;о8разумева-
них ;ривилеYија и 8рушIвеноY уIицаја.

Да је вла8ин и краљев ;олиIички курс фраYменIације најјачих
;олиIичких сIранака имао резулIаIа све8очи и новонасIала си-
Iуација на ;олиIичкој ;озорници ППББ изFорноY окруYа, о8но-
сно БеранскоY среза.19 Ра8икали и 8емокраIе су у изFорну кам;а-
њу ушли са ;о 8ве кан8и8аIске лисIе – „вла8ином” и „лисIом
сIраначкоY ГлавноY о8Fора”. У;ркос насIојањима сIраначкоY
ГлавноY о8Fора 8а се ;ревазиђе раскол, на нивоу ППББ изFорноY
окруYа ;ојавиле су се 8ве „ра8икалске” изFорне лисIе. Носилац
оне коју је ;о8ржао Главни о8Fор Fио је КрсIа МилеIић, мини-
сIар на рас;оложењу из БеоYра8а, а у Беранском срезу МилуIин
Јелић, ;рофесор из Берана, чији заменик је Fио Јусуф АYић, IрYо-
вац из Рожаја. Као носилац „вла8ине” кан8и8аIске лисIе на ни-
воу окруYа ;ојавио се Дервиш Шећерка8ић, окружни муфIија из
Пљеваља, у Беранском срезу Хасан РеFац, начелник Муслиман-
скоY о8ељења МинисIарсIва вера из БеоYра8а, коме је за замени-
ка о8ређен Милан МаIовић, земљора8ник са ЈаFуке ко8 Прије-
;оља.20

18 Дан раније вла8а је 8онела указ о ;осIављењу и ;ремешIању неких великих
жу;ана који су у;рављали ;оје8иним оFласIима, као и Iри8есеIак среских
начелника, шIо је IреFало вла8и 8а олакша уIицај на изFорни ;роцес. Изме-
ђу осIалоY, у ППББ изFорном окруYу ;ромењен је 8оIа8ашњи срески начел-
ник у Бијелом Пољу. На Iу 8ужносI именован је Алексан8ар Павловић, 8оIа-
8ашњи секреIар НачелсIва звечанскоY окруYа. „Указ о великим жу;анима и
среским ;оYлаварима”, Време, 16. VI 1927, сIр. 3; „Укази о великим жу;ани-
ма и среским ;оYлаварима”, Поли�ика, 16. VI 1927, сIр. 4.

19 На изFорима о8 11. се;IемFра 1927. Yо8ине Fио је исIакнуI 8о Iа8а највећи
Fрој кан8и8аIских лисIа на 8ржавном нивоу – 433, Iј. за 52 више неYо на из-
Fорима из 1923. Yо8ине (КосIић 1928, сIр. XXV). 

20 „ЛисIа Y. КрсIе МилеIића у Санџаку”, Време, 13. VIII 1927, сIр. 3; „Г. КрсIа Ми-
леIић, носилац ра8икалне лисIе у Прије;ољско-;љеваљском окруYу”, Поли-
�ика, 14. VIII 1927, сIр. 3; „Ра8икалска лисIа за окруY Прије;оље–Беране”,
Време, 30. VIII 1927, сIр. 4; „ДефиниIивни IексI ;роYласа ра8икалноY ужеY
ГлавноY о8Fора”, Време, 3. IX 1927, сIр. 3.
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Још већи раз8ор ;осIојао је у ре8овима 8емокраIа. Првих 8ана
авYусIа месеца у БеоYра8 је ко8 8р Војислава Маринковића ;ри-
с;ела 8елеYација 8емокраIа са ;о8ручја ППББ изFорноY окруYа 8а
Fи „у име 8емокраIских Fирача IоY краја молили 8а се с;ајањем
БеранскоY и Бјело;ољскоY среза оFезFе8и ;осланички ман8аI
8р ЧуFровићу, који је, како веле, о8 Iамошњих кан8и8аIа ;о Fро-
ју ;рисIалица најјачи”.21 МеђуIим, Марко П. Цемовић, 8ржавни
;о8секреIар у ;ензији, о8лучио се 8а мимо о8оFрења сIранач-
ких руково8ећих орYана, исIакне своју кан8и8аIуру и у ППББ и у
изFорном окруYу „Црна Гора у сIарим Yраницама”.22

Два8есеI;рвоY авYусIа Цемовић је, ;ре8сIављајући се као ;ри-
врженик сIраначкоY ли8ера ЉуFе Дави8овића, о8ржао изFорну
конференцију у Беранама која се, ;рема 8о;ису извесноY Барјак-
Iаровића FеоYра8ском „Времену”, „8оцније ;реIворила у велики
зFор”.23 МеђуIим, након не8ељу 8ана Главни о8Fор ДемокраIске
сIранке искључио је Цемовића из сIраначкоY члансIва, ;озвавши
;роYласом чланове и сим;аIизере 8а му „окрену леђа”.24 Звани-
чну лисIу ДемокраIске сIранке у ППББ изFорном окруYу ;ре8сIа-
вљао је 8р Војислав Маринковић, минисIар иносIраних 8ела из
БеоYра8а. Носилац лисIе у Беранском срезу Fио је 8р Павле ЧуFро-
вић, 8оценI универзиIеIа из БеоYра8а, а њеYов заменик МураI
Бурџовић, IрYовац из БијелоY Поља.25 ЗFоY ;ре8изFорне коалиције
ДемокраIске сIранке са ЈМО на 8ржавном нивоу („ДемокраIска
заје8ница”), 8емокраIе у Беранском срезу које су ;о8ржавале

21 „ДемокраIе у Санџак”, О!јек, 4. VIII 1927, сIр. 2–3.
22 Цемовић је своју намеру о кан8и8аIури оFзнанио 10. авYусIа 1927. Yо8ине,

изјавивши 8о;иснику „Времена” 8а се „с;рема 8а у Ц. Гори и Санџаку исIу-
;и ;роIив ;олиIике Y. Воје Маринковића”. „Г. Цемовић о8ваја лисIу у
Санџаку”, Време, 11. VIII 1927, сIр. 3.

23 О сIавовима Цемовића „Време” је ;исало: „У свом Yовору оFјаснио је зашIо
је исIакао своју лисIу у Санџаку ;роIив Y. Маринковића, а у Ц. Гори ;роIив
Y. Ра8овића. ЗаIим је изложио како је 8ошло 8о ове Вла8е, наYласивши 8а су
оFмануIа на8ања целе земље и свију факIора у њој. Г. 8р. Воја Маринковић
;рику;ља око сеFе љу8е 8а сруши Y. ЉуFу Дави8овића. Кан8и8аIи на њеYо-
вој лисIи у Санџаку и на лисIи Y. Ра8овића у Црној Гори о8аFрани су у овоме
циљу. После IоYа Y. Цемовић је веома Iем;ераменIно на;ао FеоYра8ске ;о-
лиIичаре и ;оро8ичне коIерије које IрYују са наро8ним ;равима и 8ржа-
вом, ;осле чеYа је њеYов ;оклик 8а се наро8 о8у;ре ;олиIичким IрYовцима
из БеоYра8а и њиховим најамницима изазвао урнеFесно о8оFравање. ЗаIим
су 8ошли ;оклици Црне Горе и Санџака: ’Доље Маринковић и Ра8овић!’,
’Живио Марко Цемовић и ЉуFа Дави8овић!’”. „Конференција Y. М. Цемо-
вића у Берану”, Време, 22. VIII 1927, сIр. 4.
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ЧуFровића рачунале су на значајан Fрој Yласова у Fирачким о;ш-
Iинама са већинским муслиманским сIановнишIвом.26

СамосIална 8емокраIска сIранка у ;ре8изFорном ;роYласу о8
1. се;IемFра 1927. Yо8ине исIицала је 8а о8 свих сIранака је8ина
није „ни ;леменска ни верска”, Iе 8а је у Наро8ној ску;шIини
увек засIу;ала инIересе „малоY и ;оIишIеноY човека, а нарочи-
Iо инIересе сељачкоY 8ела нашеY наро8а”.27 Њен кан8и8аI за
ППББ изFорни окруY ;оново је Fио СреIен В. Вукосављевић,

24 У вези са „случајем Цемовић” СекIераријаI ГлавноY о8Fора ДемокраIске
сIранке из8ао је сао;шIење сле8еће са8ржине: Из извешIаја које ;оје8ини
лисIови 8оносе о акцији Y. Марка Цемовића у Санџаку и у Ц. Гори 8а се за-
кључиIи 8а он у изFорној акцији мани;улише с именом Y. Дави8овића. По-
во8ом IоYа СекреIаријаI ГлавноY о8Fора ДемокраIске сIранке овлашћен је
о8 сIране Y. Дави8овића 8а изјави сле8еће: ’О8луком ИзвршноY о8Fора Y.
Марко Цемовић, 8ржавни ;о8секреIар у ;ензији искључен је из ДемокраI-
ске сIранке и сваки њеYов 8аљи ра8 у изFорној акцији ;роIиван је Демо-
краIској сIранци и њеним инIересима, с;ецијално у Санџаку и Црној Гори.
Г. Дави8овић ошIро осуђује злоу;оIреFе њеYовоY имена у овом ра8у о8 сIра-
не Y. Марка Цемовића, а нарочиIо у Санџаку и Ц. Гори!”. „ПроIив Y. М. Цемо-
вића”, Поли�ика, 28. VIII 1927, сIр. 2; „Г. Дави8овић о акцији Г. Цемовића у
Санџаку и Црној Гори”, О!јек, 28. VIII 1927, сIр. 3.

25 „ЛисIа Г. Д-Р Воје Маринковића у Санџаку”, Време, 15. VIII 1927, сIр. 3.
26 Ма8а је Fило најава 8а ће Мехме8 С;ахо и овоYа ;уIа исIаћи кан8и8аIуру у

ППББ изFорном окруYу, 8о IоYа, захваљујући с;оразуму с Дави8овићем,
није 8ошло. Ра8и ;о8ршке „Дави8овићевом” кан8и8аIу, 8р Маринковићу,
у;уIили су из руково8сIва ЈМО јавни ;озив својим сим;аIизерима у коме
се исIицало: „ЈМО исIу;а на овим изFорима заје8но са ДемокраIском сIран-
ком којој је на челу Y. ЉуFомир Дави8овић, као сасIавни 8ео ДемокраIске
заје8нице и све лисIе ЈМО и ДемокраIске сIранке IреFа смаIраIи као заје8-
ничке лисIе ДемокраIске заје8нице, Fез оFзира на Iо 8а ли су на лисIама
кан8и8аIи оFеју сIранака измешани или су кан8и8аIи само је8не сIранке.
И лисIа ДемокраIске сIранке у Санџаку, којој је носилац Y. 8р Маринковић
је лисIа ДемокраIске заје8нице, 8акле и Iо је наша лисIа, ;а IреFа сви наши
;рисIалице и ;ријаIељи 8а ;ора8е и сви Yласају за Iу лисIу!” „Г. Д-Р С;ахо
ће се и;ак кан8и8оваIи у Санџаку”, Време, 12. VIII 1927, сIр. 1; „Писмо Y. 8р
С;ахе својим ;рисIалицама у Санџаку”, Време, 6. XI 1927, сIр. 5.

27 У ;роYласу се наво8ило: „Као сIранка која се Fори за и8еале је8инсIва на-
ро8ноY, за слоFо8у човека и вла8у 8емокраIије, за је8накосI и равно;рав-
носI свију 8елова и свију крајева наро8а, за Fољи и ;росвећенији живоI
свију оних који ва;ију за ;рав8ом, ;росвеIом, слоFо8ом и FлаYосIањем, а
нарочиIо за оFезFеђење слоFо8ноY 8ома нашеY сељака, и као сIранка на-
;ре8них реформа на ;о8ручју економском, финансијском и социјалном у
8уху мо8ерне 8емокраIије, ми излазимо ;ре8 наро8 са а;елом 8а нам на из-
Fорима о8 11. се;IемFра ове Yо8ине ;оклони своје ;оверење и 8а8е ;оIреF-
ну снаYу за ;ровођење наше ;олиIике!” „ИзFорни ;роYлас самосIалних 8е-
мокраIа”, Време, 1. IX 1927, сIр. 3. 
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8ржавни ;о8секреIар на рас;оложењу из Прије;оља, а за Беран-
ски срез ДраYиша Боричић, ;рофесор из Берана, коме је заменик
Fио Милош Ралевић, учиIељ из Калу8ре.28

Као и на ;реIхо8ним ;арламенIарним изFорима и овоYа ;уIа
кан8и8аIуру у ППББ изFорном окруYу исIакао је и Савез земљо-
ра8ника, чије су се аYиIационе ;ароле Fазирале на захIевима за
решавање ;иIања која су свако8невно IишIала сељашIво – ;ро-
Fлем сељачких 8уYова, смањење ;ореских оFавеза и омоYућава-
ње ;о8изања ;овољних кре8иIа (Gligorijević 1979, str. 235). За
окружноY кан8и8аIа је ;о 8руYи ;уI исIакнуI Новица Шаулић,
који је у међувремену оIворио а8вокаIску канцеларију у БеоYра-
8у, а за срескоY, за Берански срез, Ра8ивоје Војиновић, земљора8-
ник из Косанице (Пљеваљски срез), коме је као заменик Fио ;ри-
јављен Ра8ош Јеловац, земљора8ник из Мељака (Пљеваљски
срез).29

О8луком ДржавноY о8Fора, оFјављеном 20. јула 1927. Yо8ине,
о8ређени су ;ре8се8ници Fирачких о8Fора на IериIорији Беран-
скоY изFорноY среза. Њихова рас;оре8 изложен је у наре8ној Iа-
Fели:30

28 ИнIересанIно је 8а су Боричић и Ралевић фиYурирали и као кан8и8аIи у
Прије;ољском изFорном срезу (КосIић 1928, сIр. 292). 

29 „Наш ;окреI – кан8и8ације”, Село, 20.VII 1927, 3; „Неколико сIаIисIика о Fу-
8ућим наро8ним ;осланицима”, Прав!а, 9. IX 1927, сIр. 4. 

30 Служ	ене новине Краљевине Ср	а, Хрва�а и Словенаца, 161А, 20.VII 1927, сIр. 40.

Бирачка о;шIина Гласачко месIо Пре8се8ник FирачкоY о8Fора

Беранска Беране Никола Мићовић, су8ија из Бе-
рана

Бучичка Буче БоY8ан Миковић, су;ленI из 
Берана

Виницка Виницка Ра8омир Саичић, а8вокаI из 
Берана

Долачка (СIу;ска) Долац Вукашин Ра8уловић, насIав-
ник из Берана

ЛуFничка (Горњоселска) ЛуFнице Ра8омир Лалевић, су8ија из Бе-
рана

ШIиIарска ШIиIаре ПеIар Чу;ић, учиIељ из Берана

Бу8имљанска Бу8имља Дим. Аксић, су8ски ;исар из 
ПришIине



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

168 ВЛАДАН Р. ВИРИЈЕВИЋ, ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ

Према званичним ;о8ацима, за ове ;арламенIарне изFоре у
Fирачке с;искове на ;о8ручју БеранскоY среза Fило је у;исано
6.382 Fирача. На 8ан изFора Fирачко ;раво искорисIило је њих
4.913 (76,99%). Анализирајући ;осIиYнуIе резулIаIе може се
рећи 8а су изFори ;ре8сIављали Iријумф „8емокраIских” и8еја.
Највећи Fрој Yласова 8оFила је лисIа 8р Павла ЧуFровића – 2.873
(58,5%); на 8руYом месIу нашла се кан8и8аIска лисIа „FившеY 8е-
мокраIе” Марка П. Цемовића, са освојених 738 Yласова (15%). Тре-
ћа ;о снази Fила је лисIа Дервиша Шећерка8ића, са ;рику;ље-
ном 621 Yласачком куYлицом (12,6), 8ок је лисIа је8ноY о8
ра8икалских ;рвака, КрсIа МилеIића, 8оFила 450 Yласова (9,2%).
На ;реI;осле8њем месIу Fила је лисIа СамосIалне 8емокраIске
сIранке са 205 Yласова (4,2%); најслаFији резулIаI осIварили су
кан8и8аIи Савеза земљора8ника, 8оFивши свеYа 26 Yласова
(0,5%). Како је ;роIекло Yласање, ;осмаIрано ;о изFорним о;ш-
Iинама, може се ви8еIи из сле8ећеY IаFеларноY ;риказа (КосIић,
1928, сIр. 55):

Поличка Гораж8е БаIрић Марјановић, ;рофесор 
из Берана

Доњоржаничка Доња Ржаница Илија Киковић, су8ски ;исар 
из Берана

Рожајска Рожаје Милан МиIић, су8ски ;исар из 
Берана

Бишевска Црне Кр;е БоY8ан Ђолевић, чиновник Ми-
нисIарсIва иносIраних 8ела 
из БеоYра8а

ИFарска Рожаје Миливоје Цемовић, учиIељ из 
Берана

ПеIњичка ПеIњица Иван Јелић, су8ски ;исар из 
Берана

Бирачка о;ш-
Iина

Број 
Yласа-
ча

ЛисIа 8р В. 
Маринко-
вића

ЛисIа К. 
Миле-
Iића

ЛисIа Д. 
Шећерка-
8ића

ЛисIа Н. 
Шау-
лића

ЛисIа М. 
П. Цемо-
вића

ЛисIа С. В. 
Вукосавље-
вића

варош Беране 427 213 69 36 2 88 19

Виницка 127 6 12 / 2 95 12

Бучичка 219 44 23 30 5 102 15

Долачка 342 201 17 16 2 93 12

ЛуFничка 380 318 / / 1 58 3

ШIиIарска 403 324 37 5 / 34 4
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За разлику о8 изFора из 1925. Yо8ине, Берански срез је 8оFио
„своY наро8ноY ;осланика”. Окружна кан8и8аIска лисIа
8р Војислава Маринковића осIварила је уFе8љив ус;ех 8оFивши
10.110 Yласова (45,7%), Iако 8а су јој ;ри;ала сва Iри ;осланичка
ман8аIа. Осим ЧуFровића, месIа у клу;ама Наро8не ску;шIине
изFорили су Михаило ДраYашевић, учиIељ из Пљеваља (Пљеваљ-
ски срез) и Мухаме8 ХашимFеYовић, IрYовац из Прије;оља (При-
је;ољски срез) (КосIић, 1928, сIр. 366–367). Како се може ви8еIи
из Yорње IаFеле, Павле ЧуFровић је о8нео уFе8љиву ;оFе8у у 10 о8
13 о;шIина, изYуFивши само у Fишевској, Fучичкој и виницкој.

ИзFори 1927. Yо8ине Fили су ;осле8њи ;арламенIарни изFори
у 8еценији која се завршила револверским хицима, Iј. уFисIвом
и рањавањем ;осланика за време ску;шIинскоY засе8ања 20. ју-
на 1928. Yо8ине, које је ;очинио ;осланик ра8икала Пуниша Ра-
чић и, уFрзо, завођењем личноY режима краља Алексан8ра Кара-
ђорђевића („ШесIојануарска 8икIаIура”), ка8а је Iом ;риликом
заFрањена 8елаIносI свих 8о Iа8а акIивних ;олиIичких сIрана-
ка. Усле8 IоYа су и ;олиIичке FорFе на ;росIору БеранскоY среза,
макар за ;рво време, уIихнуле. 
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SUMMARY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE SREZ OF BERANE IN 1925 AND 1927

During the second half of the 20s in the last century political
circumstances in Berane and its narrow gravitational area were
known by constant rivalry between two civil political parties where
the National Radical Party and the Yugoslav Democratic Party as well
as the new Independent Democratic Party that was formed after the
split of the Yugoslav Democratic Party, were the most influential
ones within the Serbian national corps. Some new party lists – the
Association of Peasants and the Yugoslav Muslim Organization
appeared for the first time during the elections in 1925 and 1927
while they were not part of the organized elections in the first half of
the 20s. Moreover, the electoral struggles were also characterized by
the appearance of “factionary” party lists of candidates that were
emphasized by certain local political leaders who were guided by
their own ambitions, in spite of the orientation of the party head-
quarters especially among “democrats”.

The common characteristics of the elections in 1925 and 1927 were
that they took part in the environment which did not have the devel-
oped tradition of political organizing, and then it was considered as
the undeveloped agricultural area without economic, financial
subjects or cultural institutions that could influence the content of
campaign and the results of elections more seriously. In the area of
district political parties that were active in the country competed
with each other, while the individuals, who did not live in this area
nor were even born in this region, were often members of these lists
and had mandates. Furthermore, there was the separation of voters
and also different lists from the same party were presented several
times. The followers of Muhammad had recognizable profiled candi-
dates and lists but it can be proved that religious differences were
not the obstacle for becoming a candidate in the parties as well as in
their common lists.

The results of the elections in 1925 left Berane and its surrounding
without “its” Member of Parliament. Although Pavle Čubrović, the
representative of the “dissident list” of the Democratic Party, won
the most votes, the fact that most voters elected the radicals’ lists of
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candidates during the elections, decreased the importance of his
result. However, two years later the result of the elections was
completely different – the list of candidates of the Democratic Party
won all three mandates for the Member of Parliament during the
elections and therefore Čubrović became the Member of Parliament
for the second time. 

KEY WORDS: Berane, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, parliamentary
elections in 1925, parliamentary elections in 1927, the Democratic
Party, the Radical Party, the Yugoslav Muslim Organization, the
Independent Democratic Party, the Association of Peasants.


