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Među ostavštinom u staroj kući porodice 
Pavlović u Gračanici nedavno je pronađen jedan inte-
resantan predizborni plakat iz 1933. godine, sa lokal-
nih izbora, održanih u Kraljevini Jugoslaviji, na kojima 
su se u Gračanici pojavile dvije izborne liste koje su for-
malno pripadale istoj političkoj opciji – režimskoj Jugo-
slavenskoj nacionalnoj stranci (JNS). Međutim, lista koju 
je predvodio Ibrahim Širbegović, jedan od prvaka Jugo-
slavenske muslimanske organizacije (JMO) u Gračanici 
u periodu prije proglašenja Šestojanuarske diktature, de 
facto je bila opoziciona lista, nasuprot onoj koju je pred-
vodio Hifzaga Hifziefendić, dotadašnji načelnik gradske 
općine Gračanica. Kao što se iz samog teksta ovog pla-
kata vidi, Hifziefendićeva lista je izgubila na kandidaci-
onoj skupštini, ali se ipak pojavila na izborima. Tako su 
se građani, odnosno upisani birači u biti mogli opredje-
ljivati između liste dotadašnje vladajuće garniture i liste 
opozicije.

Kratak pregled izbornih aktivnosti i rezultata na 
području sreza Gračanica daje doc. dr. Omer Hamzić, u 
svojoj monografiji “Gračanica i okolina u periodu između 
dva svjetska rata” (Travnik 2012, 129-131), navodeći da 
je Širbegović dobio dva glas više od Hifziefendića (446 
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nasuprot 444), ali mu nije bilo jasno zbog 
čega nije preuzeo načelnički funkciju. No, 
kako to navodi dr. sc. Zlatko Hasanbego-
vić u knjizi “Jugoslavenska muslimanska 
organizacija 1929.–1941.” (Zagreb 2012, 
171), Upravni sud je poništio Širbegovi-
ćev izbor pod izlikom navodnih izbornih 
nepravilnosti. Tako je, zahvaljujući režim-
skom favoriziranju, Hifzaga Hifziefendić i 
dalje ostao gradonačelnikom Gračanice.

Plakat čiju fotografiju i pretisak ovdje 
navodimo ljubazno nam je stavio na uvid 
g. Zoran Pavlović, te mu se ovom prilikom 
najsrdačnije zahvaljujemo. Plakat je očito 
bio zalijepljen na nekom zidu, sa kojeg je 
skinut, pa su tom prilikom nastala mala 
oštećenja uslijed kojih su pojedine riječi 
nečitke. Tiskan je u štampariji Riste Seku-
lića u Tuzli i to kombinacijom latinice i 
ćirilice, što je vjerovatno imalo i politič-
kog značaja, jednako kao i sastav same liste, 
kako nacionalno-konfesionalni, tako i soci-
jalni. (Edin Šaković)

Građani, braćo birači!
Na 6 augusta 1933 g. u nedelju izvršiti 

će se izbori za opštinsko vijeće u [Grača-
nici]. Toga dana dužnost je svakog građa-
nina da dođe na biralište i da slobodno i 
svjesno dadne svoj [glas za] vijećnike koji 
su najbolji i koji svojim znanjem i isku-
stvom u opštinskim poslovima pružaju 
[nečitko] garanciju, da će novoizabrana 
opštinska uprava uvesti najveću štednju u 
opštinskim finansijama, [nečitko] i zako-
nitost u opštinskoj upravi i olakšati građa-
nima namete, koji su postali skoro nepod-
nošljivi.

GRAĐANI! Po zakonu o opštinama 
svako od Vas ima puno pravo dati svoj glas 
za one vijećnike, koji po Vašem dubokom 
uverenju zaslužuju da im date Vaš glas i 

povjerenje za vođenje opštinskih poslova. 
BRAĆO BIRAČI! Za taj svoj glas ni jedan 
od Vas nemože i nesmije biti pozvan ni 
na kakvu odgovornost i ni od kakove vla-
sti. Ako bi bilo ljudi, koji bi vam drukčije 
govorili, znajte da Vam govore neistinu 
i da im je cilj, da Vas time zastraše da se 
slobodno izjasnite za onu listu na kojoj 
su najsposobniji i najiskusniji kandidati 
i koji najbolje razumiju Vaše potrebe i 
koji će znati hteti i moći da poprave teško 
stanje opštine i da učine Vam opštinske 
terete podnošljivim.

Na izborima biti će dvije liste Jugosla-
venske Nacionalne stranke. Jedna lista je 
Hifze Hifziefendića koja je na skupštini za 
biranje kandidata za predstojeće opštin-
ske izbore pretrpila potpuni poraz, ostala u 
manjini i izglasana sa jednom četvrtinom 
prisutnih skupštinara. Druga lista je Ibra-
hima Širbegovića koja predstavlja raspo-
loženje većine članova.

Грaђaни и брaћo бирaчи!
Као што је листа Х. Хифзиефендића 

остала у мањини на кандидатској 
скупштини она ће остати у мањини и 
на дан избора ако Ви извршите Вашу 
партијску и грађанску дужност те дођете 
на изборе и гласате за листу чији је 
носилац Ибрахим Ширбеговић трговац 
из Грачанице, а Михајло Х. Стевић 
трговац из Грачанице други члан.

Грађани!
Листа Ибрахима Ширбеговића 

јамчи Вам за најбољи рад, штедњу 
и најискренију бригу да се општина 
изведе из претеране тешке финансијске 
ситуације у коју је запала. Одборници 
са листе Ибрахима Ширбеговића 
поред дужности законом одређене 
извршиће: 1) Смањење начелничке 
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плате, а по потреби и плате 
општинских службеника, 
2) Смањење свих издатака 
који нису неопходно 
нужни. 3) Потпуно укидање 
општинских приреза за 
најсиромашније чланове 
опћине а за остале подјела 
приреза према имовној 
снази грађана имајући 
у виду да се порез за све 
има снизити. 4) Расподела 
одраде кулука у близини 
кућа кулучара. 5) Пуна 
контрола опш. прихода код 
увоза и извоза. 6) Могућно 
смањење општ. такса и 
намета на пијацама. 7) 
Једнака брига за махале 
и села као и за сам град. 
8) Свесрдно старање за 
сиротињу, помоћ болесним 
и сиромашној школској 
деци. 9) Стварна помоћ 
ватрогасном друштву. Кандидати које 
Вам предлажемо:

Odbornici:
1. Širbegović Ibrahim trgovac iz 

Gračanice
2. H. Stević Mihajlo trgovac iz Gračanice
3. Mehinagić Rifat trgovac iz Gračanice
4. Ivanišević Miloš trgovac iz Gračanice
5. Alikalfić Asim direktor banke iz 

Gračanice
6. Ustavdić Hasib obućar iz Gračanice
7. Spahić Abdurahman trgovac iz 

Gračanice
8. Jovanović Stevo obućar iz Gračanice
9. Djulić Ibrahim težak iz Gračanice
10. Omerbegović Mehmed trgovac iz 

Gračanice

11. Muftić Mujaga trgovac iz Gračanice
12. Kolaković Ilija trgovac iz Gračanice
13. Čekić Hasanbeg posednik iz 

Gračanice
14. Dujković Jovo obućar iz Gračanice
15. Purač Adem težak iz Gračanice
16. Sulejmanović Ćamil pekar iz 

Gračanice
17. Dervišefendić Hasan težak iz 

Gračanice
18. Džinić Sakib berberin iz Gračanice
19. Imširović Imšir sitar iz Gračanice
20. Grbić Mehmed težak iz Gračanice
21. Hrustanović Avdo posjednik iz 

Gračanice
22. Žuža Jovan težak iz Gračanice
23. Martić Lazar težak iz Gračanice 

(Lendići)
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24. Žunić Bećir trgovac iz Gračanice
Заменици

1. Поповић Тодор пекар из Грачанице
2. Никић Васо трговац из Грачанице
3. Иванишевић Немања посједник из 

Грачанице
4. Чајић Авдулах трговац из 

Грачанице
5. Мулахусејновић Бего трговац из 

Грачанице
6. Џулић Ахмет тежак из Грачанице
7. Терзић Узеир трговац из Грачанице
8. Софтић Салко трговачки пом. из 

Грачанице
9. Суман Р Мехмедалија прив. чинов. 

из Грачанице
10. Ахметашевић Салко тежак из 

Грачанице
11. Соколовић Ибрахим абаџија из 

Грачанице
12. Хаџић Осман банковни чиновник 

из Грачанице
13. Максимовић Станко лимар из 

Грачанице
14. Жунић Рифат трговац из Грачанице
15. Хасанбашић Осман тежак из 

Грачанице
16. Хелић Атиф тежак из Грачанице
17. Гопо Латиф тежак из Грачанице
18. Гопић [?] Осман тежак из Грачанице
19. Моралић Мухамед тежак из 

Грачанице
20. Рамаш Ибрахим тежак из 

Грачанице
21. Павловић Мирко тежак из 

Грачанице (Лендићи)

22. Васиљевић Јован тежак из 
Грачанице

23. Х. Хусановић Осман тежак из 
Грачанице

24. Јовановић Димитрија тежак из 
Грачанице

За гласачко мјесто у сали основне 
школе у Грачаници: 1) Претставник 
Иванишевић Милош посједник 
из Грачанице 2) Чекић Хасанбег 
поседник из Грачанице

За гласачко мјесто у сали општине 
грачаничке: 1) Претставник Х. Стевић 
Михајло трговац из Грачанице 2) 
Заменик: Мујага Муфтић трговац из 
Грачанице

Građani i članovi Jugoslavenske 
nacionalne stranke!

Dođite svi na biralište i glasajte za listu 
čiji je nosilac Ibrahim Širbegović a Mihajlo 
H. Stević njezin drugi član.

Ona treba da bude izraz Vašeg 
raspoloženja i pokazani pravac kako će se 
opštinskom imovinom upravaljati.

Uprava i vijeće sa ove kandidacione 
liste ispunit će sve dužnosti koje je na sebe 
primila i povest će opštinu boljim putem i 
[oštećeno] cilju.

Ova lista predstavlja vas i izvršiti će sve 
ono što Vi želite i što je u interesu kako 
opštine tako i njenih opštinara.

Građani svi na biralište i dajte svoj 
glas za listu čiji je nosilac Ibrahim 
Širbegović a drugi član Mihailo H. 
Stević.

AGITACIONI ODBOR


