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ПОТПРЕДСЕДНИК 

КАРЛО КОВАЧЕВИЋ 
СЕКРЕТАР 

АНТЕ КОВАЧ 

ПРЕТСЕДПИК 

Д-р КОСТА КУМАНУДИ 

ПРИСУТИИ СУ СВИ Г.Г. МИНИСТРИ ČEM МИНИСТРА ПНОСТРЛНИХ послова U мииистра 
ВОЈСКЕ  II   МОРПАРИЦЕ. 

Почетак у 10 часова пре подне. 

C A Д P iK A J: 
Про дневног рода: l. Читање записника; 
2. Саошптење предлога na ивиецу и допуну Закоца o 

послоицом реду у Иародиој скутштшп; 
3. Оставка д-р Гедеоиа Дунђерског ца посланичкп 

мацдат; 
4. Отсустпа вародцих  посланика; 
5. Оставка Михаила ЈсфтпКа на положај члаца Управног 

одбора A. Д.  „Сунобор"; 
6. Саопштење да je цародцп послацнк Ставра Трпковић, 

члац надаорцог одбора Народне банке. 
7. Одбор за проучапање заиоцског продлога o средњвм 

тргопачким школаиа, подиоси свој иввештај. 
8. Молбс и жалбе ив царода. 
Дисппи рвд: Претрес извештаја Одбора ва проучаван.в 

Закоцског предлога o Привредном nplij'. 
Гопиринци: Мицпстар трговиве и иидустрпјо д-р Алберт 

Краиер (2 пута), иввестилац већине Бранко Алраиовив, 
иввестилац иањине д-р Будислав Tprvj) Алђелицовић, Ми- 
Хаало Живанчевић, д-р Милослав Стојадиновић, д-р Мвлав 
Поџовнћ, Милинко Милутицовић, Мвливоје Ђ. Исаковић, 
Михавло Крстић, Риста Ђокић, д-р Људевит Ауер, Јосип 
Бвцко п Мчта Двмитријевић. 

Прсгпседпик Др. Коста Куманудп: Отварам VII 
редовни састапак Народпе скупштине. Изиолите 
чути ваписцик претходног састанка. 

Секретар Лпто Ковач пЈ)очпта ваписник VI 
редовиог   састапка   Иародне   скупштипе. 

Претссдиик Др. Коста Кумапуди: Има лп ко 
од г.г. иародиих послаиика да учини какву примђтбу 
ла прочитани ваписник? (Нема). Пошто прпмедаба 
нема,   оглашујем   да   je   зашгсшгк   примљеи. 

Пролазимо на саопштења. 
Господшг Иги.ат Стефапонп!! и друговп подпели 

су предлог Пародној скупштшш за нзмеиу н допупу 
Закопа o пословпом реду у Пародпој скупштини. 
Изнолнте саслушати овај предлог. 

Секретар Анте Ковач прочита иредлогзаизмепу 
и допуну Закопа o иословпом реду у Иародпој скуп- 
штшт, KOJU no носе г. г. Ип ат Стефановић и дру- 
roun, народни посланици.  Прецлог гласи; 

Народној скупштини, 
У смислу § 134 Закона o пословном реду у Народиој скупштиии, част пам je 

поднети прсдлог Народпој скупштини за измеиу Закоиа o пословном рсду у Народиој 
скупштини. 

6 фвбруара 1932 год. - Предлагачи: 
Београд. Игњат Б. Стефановић с. р. 

(следују   iroTriiien осталих предлагача) 

Измене и допунс у закону o пословном реду у Народиој скупштини гласе: 
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6  алинеја  прва: 
иретседнпка",   додајс се   „потпрот- Иза  речи 

седник". 
§ 12 став II алинеја   прпа: 

Иаи iicni ..Држапио хипотокарпе банке" до 
дајс сс: „Класне лугрије, Аграрне банке, Држав- 
них бродарских друштава, фабрика шећера и свих 
друшх предувећа и друштава, у којпма јо држава 
акциокар". 

Алиигја друга мења се u гласи: 
„Народни аосланик je дужан - ако савд није 

подиоо оставку na чланство у одбору - - да у року 
од месоц дана, рачунајући од извршене верифика- 
цпјо мапдата, прско Претседништва Народне скуп- 
lUTiino достави свој случај Всрификациоиом одбору, 
којп lic iipiioamiTii податкс ва одлуку и допоти je 
одмах. Лко то иародпп послаппк ие учини у одре- 
ђеном року, сматраће се да јо подпео оставку на 
свој посланички мандат и ВерификахцЈони одбор, 
чим за такав случај савна, или му он будо доста- 
вљеп,  доиоће  o  томо одлуку. 

Алинеја  трећа: 
У иочетку изоставља <'е реч: „Оваква се", тако 

да та алинеја гласи:  „Одлука одборска саопштава 
со " 

ij 13, алинеја трећа,  при крају 
Место речп:   , Гласап.о o избору скупштинског 

часнпштва..."   ставити:    ..гласање   o ' избору   свпх 
скутптинских  часника..." 

§  17  алинеја   прва,   при  крају 
Додатп: „0 Законодавни одбор". 

§  19 мења се u гласи: 
„Закоподавни одбор пма 42 члана и дели се на 

две сскције: Правну п привредну, од којих je свака 
састављсна од ио 21 члапа. Фриаиеијски одбор има 
31 члаи, a сви остали стални Одбори no 21 члана. 
У нарочптеОдборс Народпа скупштппа 6irpa ополнко 
чланова, колико ва иотребпо нађе. 

У сваком и сталном н нарочитом Одбору једпо- 
времено ћс се пзабјјати одговаре1јућн 6j)oj ваменика, 
којп имају иста права као и члаповп —у случају 
њиховог недоласка у седницу". 

§ 20 алинеја трећа: 
Мен.а се п гласи: „Пародна скупштина, ако на- 

ђе за потрсопо може, без дискусије, одредити рок 
до кога Одбор Tj)c6a да подпесе извештај. У томе слу- 
чају ако тоОдбор нвиспуни/ илп акому рокпепроду- 
жи Народна скупштина; ona lie, ако за потребно 
nalje, нзабрати иов Одбор". 

§ 26 друга алинеја при крају: 
Додаје се: ,.IIa зајодиичким седтшнма С.еиата и 

Народне скушптине расправљаће се и o Адреси, 
као одгово]) na Престоиу  1имеду. na иачпп ијјодви- 
Ijen у §-у 69 овбга Закона". 

§  53 
Иза речп: „У овом другом случају, ивбор тога 

Одбо))а ставља се на диеипи ред" — додати:  „псте 
плп наредне седнице." 

§  54  алинеја  прва: 
При к])ају иза речи ...„и радда народним по- 

сданицима   додати: , па пачпн како je то предпиђепо 
у §-у 7 овога Закона". 

Алинеја друга da гласи: 
„Народна скупштина lio утврдити дан у који lio 

<о отворити ирстрсс. 11])етрос се Може отво]П1ти тек 
пошто протече пајмаи.с 24 сата, a пајвпше пет дапа 
од како je раздаи штампани одборски иввештај". 

§ 58 последња рсчсиииа 
Меи.а се n гласп:  ...,.Ако Скупштпна ие решп 

друкчије, сви амандмани ирсдложсппу току посебног 
iipcT])et'a узимају се у решавање тек наредне седницв". 

§ 64 алинеја прва 
]\Icii>a се п гласп: „Чим извештај o предлогу 

који je оглашеп за хптан пзпђе пз одбора, 11])етсед- 
ник 1>е га доставити Скупштини најдаље у року од 
24 сата на начин предв^ен у § 7, a Скупштина може 
решити да претрес почие одмах нлп наредне сед- 
ницв". 

§ 65 
Додаје се алшгеја друга, која гласи: 
,,Од хитпостп се може одустати у саМОМ Одбору 

плп у На])од11ој скупштини upe почетка ii])CT])eca, 
ако то предложи onaj који je хитиост тражио. 0 
томе ће сам Одбор пли Иародпа скупштпиа решити 
без дискусије". 

5; 72 алинеја друга: 
Иоелсдша речеппца мења се ir гласи: 
 Свака се иитерпелација мора отштампати и 

посланицима раздатп иајмап.е 24 часа upe претреса". 

^ 111 алипеја друга: 
Прва рсчеипца мења се н гласи: 
„Посланик може добити ради приватног посла 

отсуство са дновиицом у једпом сазиву најиишо 15 
даиа';...  Остало сс ио меи.а. 

S   115. 
Додаје се алппеја која гласи: 
,,0 оставци народног посланика ]>ошапа Ila- 

])o;(iia скупштина без претреса, чим се пзвештај Ве- 
])11фикац1гопог одбора саопшти". 

i; 1J9 алинеја прва: 
Иза речи: „Ради тога потребан број скупштин- 

скпх стражара", додаје се „и полицијских чинов- 
ника и службеника"... — остало се ие меља. 

Алинеја друга: 
Ha крају додаје се: „или од онога, кога за то 

одрсди Претседник Народне скупштине". 
Прстссдпик Др. Коота Куиануди: lio § 134 

Закона o пословпом реду у Пародпој скупштини, 
кад се лодиосо какав иредлог o измсшг Пословштка, 
o ii>eMy ее решана резолуцпјом. Алп пјјстходио такав 
се пЈједлог MO])a уиутити )ia])04iiT0J\r Одбору да га 
испита. Taj Одбо]) Народна скућштина! ивабраће 
опда кад се буде то пптап.с ставпло na дневни ред. 

Изволпте чутп далЈО саопштење. 
Секретар Анте Крвач саопштава: г. Др. Гедеон 

Дунђерски, па]10дни порлашш, подноси оставку на 
свој посланички мандат. 

Прсшссдник Др. Боста Куманудч: Ова he се 
оставка упутити ВеЈжсјткацЈГОИом одбору. 

Изволите чути молбе г.г. народних иоелаипка 
за отсуства. 

Секретар Анте Коиач саопштава: Г. Емилијан 
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Грбић, народни пославик, молп за 8 дапа отсуства 
због болестп; Др. Федор Пикпћ, народни послаппк, 
молп за отсуство од седпица 9 n 10 фебруара; др 
Ђуро IlleaTomili, народпп посланик; молп за отеуство 
од 9—13 фебруара због болести; Сима Крстићј на- 
родпи послаипк, извештава да јо оболсо и да ne 
Мо/но за извсспо времо присусфвовати скупштинским 
седпицама; Др. МЈфко Дошен, народни послашш, 
моли за отсуство 8 дапа. 

Претседник Др. Коста Куманудп: Ододбрава 
лн Народна скупштина тражеиа отсуства ? (ОдобЈшва) 
Објављујем да су тражена отсу( тва одобрена. 

Изволнте   чути  оставку   г.   Мнхапла   Јефтнћа. 
Секрегпар Анте Ков!!ч саопштава:' Г. Мпхапло 

Р- Јофти11, народпи посланик, извештава да je под- 
пео оставку na положај члана Управног одбора Л. Д. 
„Сувобо])" v Оброповцу, која му je уважена. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ова рставка 
упутпће со ВеЈ)11ф11кац11опом одбору. 

Изволпте чути један иввештај Господииа Мп- 
аистра финансија. 

Секретар Апто Ковач саопштава: Г, Мшшстар 
финансија иввештава да je na])ojuni послашск г. Ставра 
Грпковић,  члап Надзорног одбора Народпе бапке. 

Претседник Др. Костл КумаН] ди: Овај извештај 
ynyliyje се Верификационом одбору. 

Изволте чути одборско извештаје. 
Секретар Апте Ковач: Одбор ва проучавање за- 

коиског предлога o Средњвм т])говачкпм; школама 
подносп na решеље свој пзвсштај. 

Одбо]) sa проучавап.с ваконског предлога o 
Иоморско-трговачким академнјама подноси Скуп- 
Штипи евој  швештиј. 

Претседник Др. KOCT.I Кумануди: Ови ho се 
пзветтајп штампатп и раздатп г.г, пародиим посла- 
ВВцима и ставити na диеиии ред кад то Иародна 
скупштина буде  одлучпла. 

Изволпте чутп молбе и жалбе. 
Сскретар Лнто Копач прочита: Тодор К. Мили- 

аевић, пешад. иуковшгк, молп да му се исплатп за 
изгојјеле ствари пршшком селпдбе из Скопља у 
Веоград; Јово С. Живковић из Пшшшћа, молп за 
noMoh; Joio C. Драшковић пз HiiKuinlia моли за 
помоћ; Петар М. Мацановић ш Драгонића, молп 
За пенвију; Мирко С. Вукотнћ иа Оаринића, молп 
sa пенаију; Дами.ап Ђ. Илић пз Скопља молп за 

пенаију; Никола Хајдуковић, Министар у пенаији, 
молп да му се пензија регулшпе по закону o чи- 
повншџша и ост. држ. службепнцпма грађ. реда од 
31-VII 1923 год.; Младен КопуновпК, пенвионер, моли 
за прнзпал.е годииа службс; Катарина Вранић, удова 
ii3 Сушака, молп да joj се исплати заостала поро- 
дпчпа пензија; Bojim инвалиди нз села Врела п Ба- 
в>ана у Срезу тамнавском, моле за пзмепу инвалид- 
ског вакона; Јерко Маринковић из Брушкв, моли за 
иомоћ; (1)раиц Лубе]), пнналид из Шибепика, жали 
се на рсшеи.о инвалидског оуда Дравске баиовппе; 
ИстаЈ) Ђ. Стајпћ, noniT. тедегр. чиновник пз Зепицс, 
моли за привнан>е годппа службе; Душап Димптјпг- 
jeiiiili, катпхета, молп ва привнање година службе; 
ИлијаЦ. ЏунићивБавовика, жалисенарешење 11 и- 
валпдске суда Моравскедивив. области; Joiim Красо- 
niili, инвалид, жали се вбог непрнмања иивалпдске 
ii{)Tiio])e; Балинет Тот,учитељ иа Дебељаче, молн за 
привнање годдаа службв. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Овс прочи- 
тане молбе и жалбе упутиће се Одбору за молбе 
и жабле. 

Прслазпмо na дпевпи ред: Претрео пзвештаја 
Одбора за проучавап.е законског предлога o Прп- 
в]1едпом Beliy. Има рсч г. Министар трговине и 
индустрије г. Крамер. 

Мштсгаар тргрвине n индустрије Д|>. Албврт 
Крамор: Господо na]>o,,inr посланпци, irapavneiia je 
бпла жеља да се o овом законском предлогу повсдо 
дужа дискусија. Пошто се no Кословпику, кад <^е 
један продлог огласп за хптан, ие дозвол>ава дужа 
дискусија, као што je овде случај, ja сам слободан 
да ивјавим да одустајем од хитности овог предлога. 

Претседиик Др. Коста Кумппуди: Прима ли 
Народна скушптина да се овај предлог огласн да 
нпјо хитан :' (Прима). Иошто Иародиа скупштхша 
ii])invra да се овај предлог огласи да mije хитап, 
онда he се прпменнтн редовак поступак који je 
предшгђен Пословппком за ваконске 11])едлоге. — 
Има рсч иввестилац већппс г. ЈЗрапко Аврамовић. 

Бранво Аврамовић: Господо народни посланици, 
у рукама 1шате предлог Bolnme Одбора за проуча- 
вап.е закопског предлога o Прпвредпом већу, a тако 
псто пмате у рукама предлог мап.ипе потписан од 
господе др. ЛпЈјелшшвића и др. Шурмниа, који 
гласе: 

Господине  Претседниче, 
Одбору за проучавање законског пројската o Привредиом већу, частје известити 

Вас, да je одређени му посао свршио пре истскпутог рока, те Вам доставља извсштај no 
овом законском прсдлогу. 

Молим Вас, Господине Претседннчс, да и овом приликом примитс увсре1вс o 
иашем особитом поштовању. 

У Београду 0 фебруара 1932 год. 

Секретар Претседппк 
Бранко Аврамовић с. р. Dr. Велизар Јанковић с. р. 

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА O ПРИВРЕДНОМ ВЕЋУ 

Народној скупштини, 
Одбор скупштински, комс je на осиову § 63 скупштннског Пословника упућен 

3
ćI проучаваљс закопски ирсдлог o Привредпом всћу за који je изгласапа хитиост, тру- 
ДИо сс да сврши поверепи му посао прс одрсђсног рока т.ј. пре 8 ов. мес. no подне — 
11 част му je подиети следећи извештај: 

14* 
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Идеја o установв Привредногвећау нашој земљи 
иије дошла неочошш.-шо. Она je jom 1921 годинв 
пашла ивражаја у Видовданском Уставу, али je 
остала пуних 10 годппа нвостварена. И дакашњим 
паипш Уставом од 1931 годиие предвиђено je у 
одел>ку 111 који грвори o социјалним и економским 
одредбама, у § 24 установљвње Привредног већа, 
као саветодавног тела у питањима привредним и 
социјалним, Kojir lie на тражење Краљввскв владе 
или Народног Претбтавништва давати своје стручно 
мтил.еи.о. 

У Престоној Боседи iLeronor Величанства 
Кјјаља, којом су пре непуних месец дана отно])ене 
седнпцо Народног Лретставништва, виднв се истиче 
да lio „увођење у живот Привредног већа бити једна 
од првих задаћа'пашег закоподавног рада". Спојом 
иак Адресом Народно Претставништво нарочито je 
нагласнло, да ono , повдравља и очекује установу 
Привредног већа". 

Ирема томо овако брза појана ијзсд Народиом 
скупштипом закоиског предлога Краљевске Владе 
no установи Привредног већа мора сваког народпог 
послапнка n аријатеља народио прпвЈјоде само обра- 
донатп. Ono данас у толико iij)e, што Пародпа скуп- 
uiTima даиас етоји прсд озбиљппм прпиредпим радом 
прод допоше11>см много кругпшјих, сложвнијих и 
хитипх ваконских мера за pemeihe односно ублажење 
данашње тешкв привредне кризе, за који je рад и 
Иа})одпом Претставништву иВлади, данас иише него 
пкада, потребпо имати, прс доношеља својих одлука, 
стручно мишљење одабраних претставника свих при- 
вредних Јједопа у вемљи и напшх стручњака у njm- 
B])cj\umf u социјалним пихањима у оиште. 

Овакна стручна консултативна привредна тела 
заиеле оу иосле рата и готово све папредније eupon- 
ске земље, као na пр. Енглеска, Француска, Не- 
мичка, Лустрнја, Чехослоиачка ит.д. Hama земља 
omiM законским предлогом стаје еамо чвршће у 
ji>iixon ред. 

Одбо() je после саслушапза Господтш Министра 
тргопипе u после ооимне и свестране дискуспје сло- 
/iviio се са главним начелима, као на пр. у поглвду 
форкшрања, компетенције, инпцијативе Прпвредног 
uelia, уовојени у OBOAI ваконском предлогу, a која 
су пачела na сличаа начин спроведена и кј)оз земље 
друшх у привреди искуснијих земаља. (Француска, 
Немачка). 

У допулЈеиом u iiSMeibenoM токсту одбора, дошлц 
су само до јачег ивражаја na пр. начело еамостал- 
HocTii Привредног већа (види § 6, став V), иачоло 
стручноитп Привредног већа(види§§ 1 п 5 одборског 
текста); п пачело вадругарства, (§ 8). 

IIITO сс тпче самог ирсдложепог текста у поје- 
дпиостима, одбо]) je учппио следеће измене n до- 
пуне у п.ему, тако да: 

У § 1 став II текст се меи.а п гласи овако: „При- 
вредно већв je самостално стручно саветодавно тело 
за iipiiB])o;(iia п социјална питања. 

У § 1 став 111 брпше се реч: „пду", a ставља се 
реч „падају". 

У § 2 отав I мења сс и гласи онако: ,,П1)пвЈ)ед110 
вбћв на захтсв Краљевске Владе даваће стручна 
мишљен>а o законсшш пројектима, којима ce уре- 
ђују привредни и социјални одноеи, подразумева- 
jvliu и питаи.а јавиих фппаиспја, јавпих дажбина 
као пореза, трошариио, царина и слпчио, питаи.е 
саобрапаја ит.д. 

У § 2 став II треКи ред брпшу се речи „п извр- 
шељо". 

У § 2 став IV додаје со нза речи ,.да се" још 
и реч „по и.пховпм". 

У § 2 став V Мел.а се текст и гласи овако: „При- 
вредно веће може иитаи.а иомепута у ставу I n no 
властитој ипицијативп, a ио пристапку Краљевске 
владе узети у iijierpec п Краљевској владп чинити 
сходне предлого-'. 

У § 3 ставу i 6])iiiue се пза рочи ,,Пр11ВЈ)сдпо веће" 
у првом реду рвч*),има" a ставља се реч „дулшо je". 

У § 5 меи.а ее п гласи став овако: „Привредио 
Behe сачињавају стручни прет('тав1пш,и привредних 
редова и стручљака у прпвредппм п социјалним 
питањима, који се постављају no одрсдбама овога 
закоиа na тјж годинв". 

У § 5 став другп ateita се п гласп: „За чланове 
Иривредпог већа могу бити постављеиа лица, која 
су држављани Краљевине Југославије и која cv 

досадап.нм сврјим радом пружила доказе, да су 
упућвна у 11р11в))едиа n социјална иптаи.а, a навр- 
шпла су 30 год1ша живота п уишвају часна 11])ава. 
Сваки члан пмаће свога заменика". 

У § G првп ред се брише т.ј. речи: , мандат чла- 
иова трајо три годин©' ])aj(ii тога, што je то ueh у 
i; 5 казапо. У истом параграфу брише се реч „непо- 
двснрсти" и меће се реч ,,нвурвдног" тако да рече- 
нпца та у целости гласи место „разрешељем због 
пенодеспостп за вршење дужности" овако: ,,резре- 
шењем због нвуредног B])iiieii>a дужности". У истом 
пајјаграфу поолвдњи став иза речи „позваће" додаје 
се реч „одмах". A место речп ^иопразни" ставља се 
реч  „упразнп". 

У !; 7 моља се ћрви став цео п гласи овако: 
„Чланетво у Привредном пећу je почаспа дужноет". 
Члапови Већа пзван Ееограда има!ју ираво na. сталпу 
бесплатну карту na државним жељезницама! односно 
бродовпма од свога краја т.ј. моета стаиоваи.а до 
Београда. За олужбена путоваља и за (■e;iiiin;e Већа 
чланови примају нарочиту дневницу, коју буде од- 
редио Министарски савет. Народци иосланици и се- 
иаторп као чланови Привредног воћа нецају права 
na награде предвиђене у овом цараграфу. У пстом 
параграфу ставу другом бртие со ])еч „судбеном" 
na се ставља ])еч ..кривично" и бришо се реч „овај", 
a ставља се реч „свој". 

У ij 8, где се говорп o претзтавницима у Ilpn- 
вредпом већу, додаје се пза речи „пољопривреде" 
реч „вадругарства" тако, -да je обавезно да и задру- 
га])ство буде заступљено у овом Већу. Иза речп: 
„занатства" бршпе се ])оч „поморство" n ставља oe 
„саобраћаја: жвл>взничког, поморског, речпог и оста- 
лог". Иза речп „јаиних" брпшо се реч „прпвред- 
ника" и додајс пза речн „радпика" ])04ii ,,113 при- 
вредпе и соцнјалие областп'', тако, да текст овога 
става гласи овако: ,,П])111!])едно ввће састрји се од 
60 чланова и псто толико замеџика и то: од 24 првт- 
ставника пољопЈшвЈједе, задругарства и шумарства, 
од 1G претставника трготше, индустгрије, запатства, 
cao6])aliaja жељезничког, помороког, речпог и оста- 
лог, — банкарства и рударства, од 5 првтставника 
радпика и приватних намвштеника и од 15 ирет- 
ставшша јавних радвика из области привредне и 
социјалне. 

У истом параграфу став T]teliii MciLa се u гласп 
овако: „претставипке 110лЈ011])11В])еде, задругарства, 
шумарства, трговпне, индустрије, ванатства, сао- 
браћаја жел»езничког, поморског, речног п осталог, 



СТЕИОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 109 

оанкарстпа, рударства, јавних радпика и приватних 
намоштоиика ноставља 11])етсед1пгк Министарског 
Сапета нз родона њихових стручних н сталешкпх 
организација у колико пх има. 

У § 15 у реду петом место речи „формулисаћо'' 
Долази реч „израдићо ", a уседмом реду место речп 
чформулише" долази реч ,,дадо"'. Последља речепица 
У ouoM стаиу ,,OII може у ту сврху саввати апксту 
стручи.ака" потпуно сегбрише, јер je то ввћ na другом 
месту у onoM законскод! предлогу предв^ено. У 
иетом параграфу став други у прном реду брпше со 
Реч  „указаној"  пспред речи  „потребп". 

У § 1G став другп додаје to на крају ива речи 
..ваписнику" још и речп „и са њимв се поступа у 
смислу параграфа 14 тач. 2"". 

У § 19 место речп „најкасније" долази реч „иај- 
Даље за". 

Одбор запретЈ)есаИ)ОП])ојектао Прппродпом већу 
Мишл.оп.а јо   да би у закоиу т])ебало брпсатп све 

G фсбруара 1932 годпне у Београду 
Сокретар, 

Бранко Аврамовић с. р. 

ознаке бројкама означене код иоједшшх ставова у 
параграфица, јер често праве вбрку и та je ознака 
потпуно нопотјјебпа, него т])еба да будо озпачен са- 
мо параграф бројком, a у параграфима да буду 
одређени ставови. 

Одбор молп Народну скупштину да пзволп при- 
мпти предложени ваконски предлог o Привредном 
BOIIV ca учињешш изменама и допунама, na којо je 
Boh дао свој пристанак Господин Министар трговппо, 
jop ће од овог вакона бпти несумњиво убрзо врло 
110вол.1П1х последпца по паш цолокупан прпвредпп 
п соцпјалап живот. 

Одбо11у je уједпо част извостптп Народну скуп- 
штпиу, да je у иввесним питап.ниа овог закопског 
иредлога један део одбора остао прп свом одвојоном 
мишљењу, па да ће према томо маилша одбора имати 
и свој посебан извештај. 

За известирца већине одбора одређен je господпп 
Јзрапко Аврамовић, a за швестпоца маи.ипе господип 
др. Будпслав Гргур Анђелиновић. 

Михаило М. Живаичовпћ с.р 
pOBnlie.p.,  Комаи Албинс.Ј 

Ч Л A II 

TpiIIlKO   HlIIIKOBIlli с. р. 

р- 

Иротседипк, 
Dr. Велизар Јанковић с. 

Jocmi JjeiiKOc. 

0 В И: 

, Др. Мплосав Стојадиновићс.р. Димитријо Бешп- 
Урош II. Недељковићс.р.; 13. Шиљеговић с. р., Мкдорад 

П. MapitoBiili с. j)., Михаило В. Крстпћ с. р., др. Младен Лпсавац с. р.,   Ристо Ђокић с. ]>.,   Рад. П. Бру- 
шијас.р.ј Нпкола Хрнбар с. р., Др. Анђединовх^ (одвајасе) ДушанАнтонијевићс.р., Добра Јовичпћс.р. 

ОДВОЈЕНИ    ПРЕДЛОГ 
МАЊИИЕ ОДБОРА ЗА ИРОУЧАВАЉЕ  ЗАКОНА 0 ПРИВРЕДНОМ ВЕЋУ 

Част иам je доставити слодеИо нзмеио: 

У § 1 бришо се тачка 3. 

У § 7 брпше се пз тачке 1) ])очи „...и аримају за 
путовап.о n за седппцо иарочиту диовтшју коју будо 
одродио Министарски савет". 

Бришу се надаље речи: „Народни поеланицп и 
сепатори као члановп Прнвредпог већа номају права 
на пакпаду продвпђепу у овом параграфу", a мосто 
тога долази: „Пародпи поелаиици п ссиатори пе могу 
бити члаиови II])nBj)cj(iior већа. Држаани чиновници 
ne могу да буду члаиовп IIpiiBj)ojuior Bclia". 

§ 8 
Параграф 8 6])iimo се у целшпг, место њега до- 

лазп: 
1) Прпвродно Bohe састојп се од 60 члапова п 

исто толпко ваменика и то: од 30 претставника по- 
љопривроде, вадругарств1а и шумарства, од 12 пре- 
ставиика трготте, индустрије, ванатства, банкар- 
ства, поморства и рударства, од G протставшша рад- 
вика и приватних намепггеника и од 12 претстав- 
ника јавиих радника из социјалне и привЈједпо 
обла! TU. 

2) Претотавници пољопривреде, шумарства и 
задругаретва бирају oe овако: 28 чланова бнрају 
претставници оељачкизс задруга пропорцпошишо no 
oanoBiiih'uta према 6j)ojy пучанства, a два члапа шу- 
^арске стручне и пргвредне органивације, 

Претставнлке трготше, индустријв, занатства, 

баика])ст1!а, иоморства и рударства бирају за то 
надлежне коиоре п стручнв органивадије. 

Претставпике радника и приватних намештеника 
Giri)ajy л.пхово стручне организације. 

Претставнике јавних радника из привредне и 
социјално области именује 11])етеедН1гк Министар- 
ског савота из родова одиоспих стручппх и сталошкпх 
оргаиизацпја. 

Овдашћујо со Претседник Министарског савета 
да пзрадп ir доиосе Иравилппк o пзоору за 11])и- 
в])едно Bolio. 

3) Трошково за материјалне ивдаткв, изувев 
путипх т])ошкова, ивабраних чланова Привредног 
Rolia спосо инстихуцијв којс су их ивабрале, a трош- 
ковп за матерпјалио пздатке чланова именованих 
од П])отседш1ка Министарсћог савета падају на торст 
дргкавног буџета. 

§ 17 
Из i? 17 брпшу се речи:: „Свкретара и чиновни- 

штво секретаријата поставља Претседник Министар- 
ског савота no продлогу иввршног одбора u ваме- 
ibyje се рочима: ,,Секретаријат органивује Протсед- 
ппштво Прпиродпог BoLa. Трошковн секретаријата 
падају na тсрет буџота Министарђтва Првтсед- 
ништва". 

Образложе1ве пашог .одвојепог шгшљеп.а датп 
h'eMo  усмеио  у   11а])одпој   скупштини. 

Др. Б. Г. Анђединовић с. р. 
G фсбруара 1932 године   Др. Ђуро Шурмин о. р. 

Београд 
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Одбор je посло сасдушаиЈа господипа Мшшстра 
трготгис и послс оипмпо u снестрапс дискуслгјс 
сложио се са главним пачслима, као п. пр. у по- 
гледу фо])М1Г])ап.а, компотоицпјо, иницијатцве Ирп- 
н])одног већа, усвојоипм у опом закоиском предлогу 
a која су начсла na сличав начин проиедспа н к])оз 
зелљо других у прпврсдп искуснијих земаља (Фраи- 
цуско,    Немачка). 

У допуи.спом и ii3MeiLenoji тексту Одбора, до- 
шли су само до јачсг ивражаја, н. np. начело само- 
стал||( сти Привредног воћа (нпди § G став V), иачело 
стручпости Ирпврсдиог Bcha (ииди §§ 1 ибодборског 
токста), п пачело аецфутарства (§ 8). Што се тиче 
самог предпоженог текста у поједнпостпма, Одоор 
je учшшо сдвдеће ивмене и допупс у п.ому, тако да: 

У § 1 став 1! текст се моља и гласи овако; „Ирп- 
вредпо Bolio jo самосталпо ст])учпо саветодавпо тело 
за привредна н соцпјална пита&а". 

У § 1 став 111 6])iime се реч: „нду", a ставља се 
реч ,,падају'". 

У !ј 2 став I мен>а се и гласп овако: „Придредно 
nelio, na захтсв Краљевске Владе, flaBalie стручпа 
мшшвења o закопсшш пројектима, којпма со уре- 
ђују привредни n соцпјалпи одпосп, подразумеиа- 
jvliii ii пптап.а јавипх фшшпсија, јавних дажбина 
као пореза, трошариие, царина п слично, питашо 
caoGpahaja и т.д. 

У §2 стан 11 Tpelai ред брпшу се рсчп: „u пввр- 
шеи.о". 

У § 2 став IV додаје се ша речи „да се" још п 
реч ,IIO н.пховпм". 

У |5 2 став V мен.а се TOKIT и гласп овако: „При 
вредпо воћо може питања помеиута у ставу I и no 
властптој пипцпјатиии, a no пристанку КралЈОврке 
Владо узетп у иретрос и Краљевској Влади чипптп 
сходпо предлоге". 

У i; 3 став I брпше се пза речи „Привредно Bolie" 
у првом реду реч „има", a ставл.а сс реч „дуншо je". 

У i; 5 мел.а се п гласи став овако: „Привредно 
већо* сачињавају стручни иретставппцп приврвдних 
редова II стручњака у ii)mBpej(iiiiM п социјалним 
питаи.има, којп сс постављају no одредбама овога 
закопа na трп годинв". 

У i; 5 став Д])уг11 меи.а сс п гласи: ..За члапове 
Привредног већа могу бити поетављена лпца, која 
су држављани КЈ^аљевипе Југославпје n која су до- 
садаплш својпм радом пружида доказе, да су упу- 
ћопа у привредна и социјална питања, a наврпгала 
су 30 годипа ипшота и уживају часпа права. Сваки 
члап iiMalie свога замеппка". 

У ^ 6 првп ред се брише т. ј. рсчп: „мапдат 
члаиова траје три годппо" ј)ад11 тога, што je то већ 
у§5ка8ано. Упстом параграфу брише со роч „пепо- 
десности" и Mehe се реч „иоуредног" тако да речс- 
ппца та у целости гласп место „разрошсњем због 
поподесиостп за вршоп.е дужности" овако: „разре- 
uieibOM због пеуредиог вршења дужности". У истом 
параграфу последи.п став пза рочп „noaBalio" додајо 
со реч „одмах". Л мссто рсчи „исправни" ставл^а се 
1)еч   „управни". 

У §7мвњасепрви став цеопгласп овако: „Члан- 
ство у Ирпвродпом ввћу je почасна дужност". Чла- 
noBii'Bolia пзвап Београда пмају право на сталиу 
бесплатпу карту na државним желевницама одпосно 
броцовима од свога краја т.ј. места становања до 
Београда. За службена путовања и за ссдппце Већа 
члапови примају парочиту дпевницу, коју будо 
одредпо   Министарски   савет.   Иародпп   посланици 

п сепатори, као члаповп Прппредпог већа, помају 
права na награде продвпђене у овом параграфу. 
У истом парагЈ)афу ставу II брпше се реч: „судбе- 
ноад" na со ставља рвч: „кривиЧно" и u])miic со Ј'ечг 
„овај", a ставл>а сс реч: „свој". 

У § 8, где се говорп o преставницпма у 11]П1нред- 
иом Be]iy, додаје ce пза ])04ii „пољопривреде" реч 
„вадругарства" тако, да je обавевно да п вадругар- 
ство буде заступљено у овом Behy. Иза речп , заиат^- 
ства" брпше ce реч „поморство" n ставља ce „сао- 
6))aliaja: желсзпичког, помојјског, речиог, u остало." 
Иза речи „јавних" 6j)inne ce ]1еч „привредника" 
и додајо ива речи „радника" речи ,.иа привредне1 

и социјалне областп", тако, да текст овога става 
гласп овако: „Привредно nolio састоји ce од 60 чла- 
пова и исто толпко ваменика и то: од 24 п])етстав- 
ипка пољоп])11нрсдо, ва^угарства n шумарстиа, 
од 16 претсташшка т])готше, индустрије, запатстиа, 
саобранаја желевничког, поморског, речпог и оста- 
лог, — банкарства и рударства, од 5 претставппка 
радника и приватних намештеника и од 15 п])ет- 
ставника јавних радшша пз областп ii])intpoj(iio и 
социјалне. 

У iicTOM параграфу став тро1ш мења ce н гласп: 
овако: „претставнике пол.бпЈјинредо вадругарства, 
шумарства, тЈ^говпне, индустрије, ^анатства, сао- 
6j)aliaja железнпчког, поморског, речпог n остало , 
бапкарстпа, рударства, јавппх радника и прпват- 
пих намештеннка поставља Претседник Министар: 
ског савета пз редова II>IIXOBIIX стручних n (;тале- 
шких органивација у колико пх пма. 

У § 15 у реду пстом место речп: „формулисеЉе" 
долазп роч .иврадиће", a у седмом реду, место речи 
„формулшпе", долазп реч ,,даде". ПоследпЈа рече- 
ница у овом ставу ,,OII можо у ту сврху саз: атп ан- 
кету стручњака, потпупо ce брпше, jej) je то већ 
na другом месту у овом закопском предлогу предвп- 
ђепо. У пстом параграфу став другп, у првом реду,. 
бршпе ce роч  „указаиој" 11С11])од j)04ii  „потребп". 

У § 16 стап други додаје ce на крају нза речи 
„ваписнику" још п речп „п са ILUMC ce поступа у 
смнслу ij 14 тач. 2". 

У § 19 место речи , пајкасппјо" долазп реч „naj- 
даље за". 

Одбор за претресање пројекта o Привредном 
већу М11шљеп>а je, да би у закопу требало брпсатп 
све озпаке бројкама означешш код појодшшх ста- 
вова у параграфпма, јер чосто праве збрку n та je 
озпака потпупо пспотробпа, пего треба да буде 
озиачеп само параграф брбјком, a у параграфпма 
да буду одређспп ставовп. 

Господо иародпи послаипци, чулп сте предлог 
већине a после ћете чутп и предлог маи.ппе одбора. 
Ja као известплац воћипс. господо, пародпи по- 
слаппци, пмам, да кажем ово: још нам je усвежој 
успомвни iicTopnjcKii даи избора од 8 новембра 
1931 годиие, кад јепародсаогромшш одушевл^ењем, 
прихватио политпку 6 јануара и политику овог 
режима, којп смо мп изабрапп пародни послаиици 
ii цео народ прпхпатпли и својскп прионули да у 
прелазу од ванпарламентарног стап.а од 6 јануара 
у парламоитарио стаи.е CTBOJ)OIIO пзборпма 8 повем- 
б])а почогнемо n дамо сву своју способнрст, привр- 
жепост Крлљу II Отацбшш сву своју вредноћу И 
жељу да помогномо нашој државп и њеним г])ађа- 
inraa a поглаппто иашем землЈОЈтадппчком сталожу 
којп преживљава најтеже дане. 

Овај режим учннпо je једпу псторијску миспју u 
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peimro проблем нашог народног п државног јединства, 
скинуо са диеииог реда све полптпчке и партијске 
трзавнцо п несугласице, што јо иарод одушс1!л.е110 
рлобрпо својим поверењем 8 иоиомбра. Али народ 
je 8 попемпра иомогао onaj рсжим п дао своју npii- 
волу ц благослоп, да со onaj режим иастаии u про- 
Дузки у парламонтарном облику. 

Сви MU, које je народ изабрао и послао опамо 
У овај дом, свесни смо свог мандата који пал1 јо на- 
род лао, a то je да чувалш токоииие нашога парода, 
Државно пародно јединство. Али псто тако смоло 
01!дс изјављујем, да пам je па])од дао поверење и 
8ато, да му доцосемо олакшаи.е и да га спасемо од 
екопомске беде п поволзе, п да га пачшшмо способ- 
,П[к да могко у овим тсшшгм припредшш прилпкама 
које су га обхрвале, да BJ)IUII своју дужпост према 
ДрЖаВИ,     НаЦИЈИ,     ОВОЈОЈ     ИОрОДИЦИ,     »'ВОЈОЈ     OlllilUni 
и Да сачуна свој опстапак п сиоје дол1а]1С ошлпптс. 

Гогиодо пародпп послаиици, сви смо ми одраз 
свога краја и свога среаа, сви сло ми свесни своје 
ДУЖности п одгопојјпости ii свн MU морамо тумачитп 
крикопо ii вапајо свога краја, којп je упро поглед 
са падом на Београд, на свога Краља, na овај парод- 
К" дом, na пас n чека да га супцо огреје н oaajin. 

И баш зато ми сви пароднп послашпџт иоздрав- 
љамо onaj закопскп 11])едлог Краљевске Владе 
ироко ц.еиог Министра трговине и индустрије за 
стпарап.о Прппрсдиог Bolia. Стпа])а11.о овог закона 
ЧИни се у отоудио.м часу и праном моМоиту, a п.сгово 
стварање поздравиће целокуиаи наш народ и оду- 
Шоил.ено   иоздрашгги   гест   Краљевске   Владе. 

Мо?кда ће иеко казатп na зашто je сад баш 
потробпо Привредно Belic кадо смо добили Народну 
'куиштииу и Сенат? Добро познајом располож-си.о 
карода u Народпе скупштине u смело 'шрдим да смо 
ми народнп посланици под утицајем нвпосредне 
Вевоље пашпх бирача и нашега краја склони, да у 
Интересу нашо државе и добррј намери, да подшгие- 
^о сељаку да донесемо закопе можда и најлевичар- 
скије прцродо, и баш дапас нам јо иотреба једпог 
взразитог стручног саветодавног тела,које треба 
Да буде регулатор напгах племенитиг тежаи, да 
иомогнемо иароду папродиим мерама, и за које со 
стручио толо може ааклонити и Народна скуп- 
^тииа п Краљевска Влада. једпом: рсчп, режим. 

Даиас свп говоре свугде и на сваком мсоту 
вајвише o овом народном дому no клубовима, чују 
Се речп раздужпмо сељака. Истина je, да нам једпа 
ОД ирвпх брига мора битп та, да, у споравуму са 
^ро.љепском владрм, a уз саветодавну стручну 
Рбч баш тога Привредног neha, које дапас стварамо 
a;iKoiioM, да onaj неторпјски Парламенат, који je 
"рви вал.да у иоторији пашога напода, свакако 
Рвдак елучај ii код другпх иарода, ввабран на једном 
^елпком арограму iia])o/(iior и држапиог јединства 
11 иптогралиог Југрсловенства у тежњи ка иовом 
Цооуг у коме ]Ша да се ааборавистара неслога, no- 
Цепаност и мржња. Ми имамр, т.ј. onaj режим пма 
111:т<||)пјску миспју да донсеемо закоп као вапрсдпу 
А101|У за „конвврвију зомл.орадипчких дугова". Ono 
Је једно важно питање које морамо решити, a ако 
Га- ne рошимо како треба, иисмо одговорили својој 
|Сторијској мисији, a сви ми, - - добро je (»екао 

nain посланички друг Гавро Милошопић, - - пмамо 
Да будемо цолптичке лешине. Због паиродног тепшог 

1 бктуелног иптан.а трсба мпого 'пажње, смпсла 
1 стручности, a богме и обавривости, те ће нама, 

Народној скупштшш, веома добро користити ona 
стручпа установа Привредно neke. 

Исто тако код иас се мпого гопори o изпозу u 
увоау. Указује се како ко уме и вна •• иретпостап- 
љам у доброј намерп, — na погрешке, и падају 
предлози са смислом и без смисла. Ето, и за то нам 
je потребна ona cTj)y4iia самостална сапетодаппа 
установа. 

Оеећа се потреба промене iiojtecitor система, 
ревизија јашшх дажбина н.пр. вемљарине, докинуће 
плп измена троша]>и11<-ког система, који спутава 
u отежапа it оиемогућује опстапак појсдпцих niiiio- 
градарских и винородних крајева, који су ката- 
строфално погођени и скоро уништени. 

Питање царина мпого бргаш билано наше на- 
циопалпе тргоиипс и индустрије, iniTaii>e саобраћаја 
жељезничког, рочиог ii иоморског много пптересује 
пашу  садашл.пду. 

Многа још конкретнапитадва опште привреде и 
соцпјалпе полптпко задају велпке брпго Крап.еиско,, 
Владп u нама, Парламеиту, за чпје ])Ciiien.c тре- 
бамо стручно мишљењб Ili)iin])o;iiior neha. 

Исто тако oceha се потреба саиетодапиог мишље- 
iba за пројокте уредаба и правшшика, за при- 
мепу закона иапред спомепутпх, којо треиа да дА 
ll])unpo;pio nolie. 

Привредно веће MOIHI lio и no cnojoj иластитој 
пппцијатипи, a no пристанку К]1ал^епске Владе 
узоти у ii])eTj)ec n Краљевској Влади чипитп сходпе 
иредлоге. 

Kao известилац векине Одбора за проучавање 
проЈекта законског 11]1едлора o Ирипредиолг већу 
пзјапљујем, да цео Одбор стојппа том становшпту, 
да чланопп Bcha морају бити стручни претстав- 
ппцп припредппх редопа и стручи.ацп у привредним 
и социјалним питањима, a мандат да им траје три 
године. 

Bolnma Одбора стоји на становишту и слаже 
со са г. Министром Tj)roiniiie и индустрије и Кра* 
љевском Владом: да за члаиопе Belia могу бити 
постављена само лица, која су дрсадањим радо.м 
пружила дбказђ, да су yiiyliena у принредиа и соци- 
јална пптаи.а и која су папрппгла 30 годпна живота. 
Спаком од пас je још.н данас у живој успомепн IK^- 
слога и рад односио иерад и свађа као п злонамерно 
ртежавање прогреса нашег државног унутрапш.ег 
живота, којп je био разрован од стране хето- 
jioreiior 11а])лал1е11та од ii])c шестог јапуара. Ono 
стаи.е, niiKO у држави ко je прнјатељ и родољуб, 
no жели да (;е поврати. Ми, иародпи послапици, 
као чувари народног и државног јединства и инте- 
гралног Југослопепстпа, no можемо дозполитп и 
ja стављам питан.е na nac: има ли међу вама једног, 
којп жели да стпара устанрву, која би no своме хе- 
терогеном саставу личила сликом и приликом на 
cTajni Парламенат, који нам je донео мпого горких 
и чемерних залогаја и см])тпо nac обрукао и пред 
пашпи пријатељима n п])ед пашпм iieii])iijaTc;nmia 
у иностранству. 

Мпоге пашо привредне установе и KO])iio])an;iijO 
ниоу се још ослободнле свпаратистичких, племенских, 
покрајинских, na мпоге још n скривених антидржав- 
них тежжи n осећаја и паша дужнрст као Парламен- 
та n законбдавног тела јесте, да донесемо законе, 
којп iic унифицирати, отклошгш закопом племенско 
обележја, сепаратпстпчке називе и створити од свих 
напгах установа у целој земљи подједпаке установе 
са   истим   правплима,   прапилипцшш,   тожп.ама   n 
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стремљоњшца у пријатељском ставу и прнјатољском 
односу према држави на цвЗтој државној теритбрији 
од Трпглаиа до Ђевђелије и од Темшпвара до Јадра- 
на. Јолп тако ? (Тако je! чују со уввици). Иотпуно je 
депласирано тражцти, дакле, да се довволи систем 
делегацијо, у јодио опакпо стручио и салотодапно 
тело, сво дотле, док се то установе ваконски ис уни- 
фицирају иу облицимаиизједначе душевпо у тежња- 
ма. Грешипк je велшш спаки onaj, којп сиеспо пли 
иесвеспо жолп ипредлажвда 11а])одна скупшпша и 
1\])алзепска Влада дођу na тај начин до јодпог неже- 
љеног саветодавиог тела, које Gn no своме хетсро- 
i'onoM саставу било од штсте n Парламопту и па])оду, 
јер би бпло смети.а допошои.у правнлних и хитпих 
одлука, no врло хитшш n пеопходно потроошш ме- 
рама за паш народ, које мере не трпе одлагаи.а. 
Не знам ко сме да важели натезање п oncTpyiij)aii>e 
у раду пашом, којо патезаи.е и оиструкцпју, од 
које нема парод користи, морамо отилап.атп радом 
н експедптпвпотћу и у овом дому и у Сопату, a н у 
Привредном већу које стварамо, да нас саветује, 
a недапам смета п рад омета, п сасвпм je прпродпо, 
да се мп самп одлучнмо и одаоеромо иа К])ао'Бевском 
Владом реномиране стручне и onpoGane оообо, при- 
јател>о државног и пародпог једииства п државне це- 
лине, и да одаберемо кога ћемо пптатп за савст. 

Позпата je чип.еппца, господо пароднп посла- 
нпцп, и то je правпло боз пзузетка, да свако пове- 
рава своје тајпе и конферпшо и траиш савете од OBO- 
JI« пајбољпх пријатеља, a ne од оппх, у које mije 
сигуран, да ли he га добро саветовати, jop није осве- 
дочен да су му пр11јателл1. Ми морамо у овоме дому, 
као правп родољубп п пароднп оци, битп искрени, 
ii ие смемо се поиашатп тако, да се допадамо опима 
којп na сваком кораку гледају да руше овај реншм, 
којп je впше пего пкада сада потребап пашој држави. 
Не смомо кокетпратп са ошша, — којп упосе пемпр 
u нвслогу у овај дом, n којп пашу академску омла- 
дииу подмећу ii потпирују, a сами иза леђа п иза 
зпда потајпо роваре и шурују са нашпм највећим 
нвпријатељима u равним Перчецима. (Пљескањв 
и живо одобрава}во). Мсто тако,у11Ме већиие Одбора 
изјављујем, да смо <;BII у Одбо])у јсдиодушно иста- 
клп потребу и захтев, да у Прпвродиом већу треба 
да буде заступљепо н задругарство п у том смислу 
допулилп пројекат Г. Министра трговине, који je 
ту  допуну  ирихватио. 

Задругарство данас je втпо пего пкад потробио 
пашем земљо])ад1шчко1\1 сталежу, који je у певољи, 
jop je ii ono CTBO])CIIO у невољи, што je иеторпјска 
чшвепица, н оно mije плод теор11Јепучсн>аштва,него 
плод пужде и оскудице, када су га стварали рож- 
далскп ткачп. Теорија и идеологпја вадругарства 
je пропзашла из праксе у звему, н ja као задрунпш 
радники члаи једиог дела задружпог воћства, мррам 
и овом прилпком копстатоватп, да задругарство 
може бптп задовољпо пажљом коју му je увек по- 
клап.ао овај режпм. 

Алп као претставпик задругарства, a уједпо 
u као члан ове закоподавне куће морам овде коп- 
статовати, да задругарство mije још унифицирано 
и још носп све зиако иокрајписког, племепског п 
верског обележја u no назпву п no структури, изузев 
задругарство no закопу o полјОпрпвјјодпом кредиту, 
које je једнпо у целој држави без верског, племен- 
ског и покрајинског обележја n постоји на целој 
државпој терпторпјп no једпом јединотвеном закопу, 
еа врло лепим успехом, са бројем задруга преко 

1200ибр6јем члапова проко 120.000 самнх домаИпна, 
без равлике na веру и племепску припадност. За 
живо чудо je, да баш то вадругарство пма пајвпше 
попрпјатоља и то оппх, којп ne могу да се уввисе и 
стану искрецо na платформу државног и пародпог 
јединства. 

Вапијућа je потреба, да со закопом ивједначи 
вадругарство у нашој др/кавп одолпто' no тшшвпма 
ii то: 1) na пољопрпвредпо проиввођачко; 2) потро- 
шачко набављачко n 3) пољопјјппредпо крвдитно. 
Једппо тако iie вадругарство бољо успети и аомоћи 
Miicnjii државе, ка унификацијн грађана, стварајући 
од својнх члапова олпчопо 11])11Јатељо па])одпог и 
др/кавпог јединства и пЈјцјатеље nanio једпоимепе 
државе Југославпјо. Залуд ћемо мп у свима фо])- 
мама настојати, да у хумаппм, спортским, сокол- 
ским, na сада u страпачшш оргаппзацпјама ствара- 
мо југословопство, кад паши rpaljann у Босни, којп 

'су na пример у једном малом салу подељепп у 
орпску ввмљорадничку, хрватску свљачку вадругу, 
ii још у какву муслпманску задругу. Макар 
како то неком ne копвоппрало, у пнтересу државе. 
je то потребио, н то he бптп једпа од дужности међу 
првима, коју троба да учппп Народпа скупштппа, 
a Привредно веће, којо закопом стварамо, да по том 
пптап.у даде свој савет. Зад1)угарство треба усавр- 
шптп u оспособнти и за веће потхвате, да бп могло. 
мпого користптп дргнавп n људском друштву. Ha np. 
код nac би држава могла преко задругарства мпого 
лакше n Mnoro јевтшшјо, ако хоћете и ca маше. 
бламажа no себе, да шводп своју интервенцију 
у корист земљорадппчког жнвља, негр што то успева 
преко Привплеговапог пзвозпог друштва, које бо- 
зусловпо треба реоргаппзацијом претворити у за- 
дружпу устапову. 

Одбор за проучаваае закопа o Привредном 
Be1iy стојп na стаповпшту, да члапствоу Привредном 
Behy буде почаспа дужпост п да члаповп раде ад 
хонорем, једппо да имају nonpiilio за ефектпвпе 
трошкове, за које висину пакпаде пма да одредп 
Мшшстарскп савет. Члаповп из Београда пемају 
никакву дповппцу, јер пемају ванредних ивдатака, 
пошто радо у месту ставовања, a исто тако n народни 
послаппцп п сенатори немају посвбну пакнаду, 
пошто већ имају то у своме звап.у, где као народни 
послаппцп n пародпп претставппцп, за рад na na- 
родпој n.nini, пмају пакпаду трошкова. 

Ввћина стојп na том стаповпшту да послаппцп 
н сопаторп, ако je пначе погодпа n подоспа особа 
за члапа Воћа може бпти пмеповап, јер то пијс 
спекулатпвна и лукративна установа; и 3f>eii рад не 
колпдпра са радом Народпог Претставпиштва, већ 
na npoTiro треба да хармопира. У имв већине Одбора 
11ајавл>ујод1, да писмо у иројекту закопа ппшта спо- 
Мињали o томс да лп чпповппци могу бптп чланови 
Beha, радп тога, што je Г Мшшстар изјавпо, даможо 
једпио доћи у обзпр ноко од члаиова Врховппх су- 
дова у зем;лл1 n профосорн УппвеЈ^зптота, те нисмо 
хтели Tirae да оиомогуЈлшо равноправно учвшћв 
таквпх члапова са осталима. Ако будо потребно 
да се no томо пптап.у консултујо већи број струч- 
Јвака, 6iihe позвааи, као експсртп, ради тога, да сс 
пзбегиу трошковп ii да пе буде већп број сталинх 
члапова у Већу од 60 људи. 

Господпн Мшшстар je иарочпто указао, a и ja 
као пзвестплац репродуцирам, да he се чешће сатра- 
јатн само извршпп одбор Већа у пнтересу штедн»6,. 
алпћоседатп прплика п осталим члаповима дакажу 
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Cl!ojo мпшљење, jop ho со ваконски преддови лвек 
Умвожавати и слати na мпшљоњо свима члановима, 
тако да ho плепум Beha бптп консултован иако inijo 
био на окупу. 

Што се тпче подпозпих трошкоиа, већина Од- 
бора јо тога мншљоља, да јо бољс п no државу ко- 
риспијо, члаповпма Beha дати бесплатну карту, 
лого да mi у новцу накнађује трошкоио, алп да се 
та карта ne бп злоу110треил>а1!ала за шети.е no држа- 
вп, дaвahe сс јодпно карта са правом путоваља од 
места станован>а члана Beha na до Боограда. 

Kao швсстилац Behinie изјављујем, да je допла- 
('Ирапо и демагошки меп.ати број чданова и повећа- 
вати их u другу расподелу чпипти, иего што јо, гобпо- 
ДИм Министар предложпо. Belie je саветодавно тело 
11 и.егово мишљење и нема облигатав карактер, 
то б])ој чланова ne одлучујо, јер пема надгласаба&а, 
пошто по § 14 став 2 свачпјо мпшљеше може да до- 
ђо до ивражаја, jej) се протоколу н швештају прила- 
^У и одвојепа мпшљеп.а, na се са одлуком Bohnno 
спроврде ресорним Мшшстрима одпоено Народпом 
Претставништву. 

CjiaTjiaM да господа нз MaiBime тепдепцнозпо 
ПовећаваЈУ извеспо бројево члапова, a пзвеспе сма- 
^УЈУ n удешавају свој предлог за јавпост п за пу- 
блику пзвап овпх зпдова, a што јо пајчудповатпје 
11 најинтересаћтније у седницама Одбо])а иису ни 
говорплп у том смислу o тој релацпјп. (Др. Анђе- 
лцновић: To je лаж!) 

Прстссдник Др. Костл Кумаиудп: Повратпте 
Роч, господппо послаппчс! lio Пословнику nnjo 
ДозволЈепа употреба таквпх израва. 

Извесгиилац Бранко Аврамовић (наставља): Нс- 
Ка MU je дозвољепо да поеавотујсм н да умолпм ro- 
СПоЛУ, да со одуче старпх обичаја које су иаучилп у 
старом Парламенту upe G јануара, када су свађама 
И 11зв])та1вем истине уиосплп мпого забуне у Народ- 
НУ скушптину. Молим, тако IICTO, господу, да не го- 
^оро кроз прозор, joj) MU то noVieMo дозволнти. (Гла- 
codii: To лс спада у ствар!) Mu млађи и повп посла- 
1п,Цп, чланови овога дома, траишмо пскрепост и 
'Ражимо братство, ологу и љубав и другарско у- 
3аЈамио пЈјцјатељство, јер иарод од пас тражи*рад, 
Тражи усиех п т])аж11 вољу, a не демагогију n па- 
PftflBpaae. Одбор се руководио ia,K])onouihy, п у 
"ројекат унео, да се члап Boha може раврепшти са- 
мо због поуредног вршеи.а своје дужности, a ne због 
?еподвсности како je у првом твксту уредбе ста- 
Јало. Радц тога je Одбор ово учшшо, да бп сваки 
члан Belia могао OTHOJIOHO и јасно no својој најбо- 
ЉоЈ савестп вршити своје право п лужпоет. 

Краљевска Влада, п Г. Министар трговине п 
^Дустрије у интервсу саме ствари да добнју право 
матљењв овог стручног Beha унели су у пројекат 
•■ ' став 2 ову рсчеиицу: „Члаиови ИрпиЈЈОДиог већа 
'водговарајуникривичнони дисцишшнски за свој 
глас код давап.а мпшл.еи.а". Питам вас може лп 
^iiTif пскропије и јасипје ивражена жел.а и осигу- 
Рааа вшпе слобода мисли и пзјашп.аваи.а по сво- 
Ј0Ј '•авести код члапова Beha, пего што je овпм 
Члаио:м предв^ено ? 

1'осподо пародип иосланнци, као пзвестилац 
0"iiii(. Одбора', истичем да je у 11Ј)едлогу закопа pe- 
шено ц то да Су члапови Beha дужпи да чувају 
■^УЖбеау тајну v погледу свпх чшвеница п обаве- 
т 'сља поверљивог вначаја, којсоип у вршењу овоје 
ЧУкности савнају. Седппцама Belia могу прису- 

Tlioi!aTii само члаиовп са правом гласа, a као слу- 

шаоци сенатори и народни посланици. Ако се жели 
да Behe буде објсктиино, неутрално, и више научпо 
])a;ui, седнице ие смеју биш јавне, jej) би опда у Већу 
бпло пише говора кров провор u за галерпје, пого ли 
соручна MiiiujLeiba за Владу и Иарламепт. 

Оваква стручна Привредна Beha постојс већ у 
MiioniM земл.ама, a ca истим систеадом декретнран>а[, 
a не делегацијо, постоје Beha у Француској и Ие- 
мачкој. 

ll:uioMiiii.eji да je IJelic самостално стручно 
тело иепооредпо под надаоЈ>ом Претседништва Кра- 
љевско Владв, a no no .])его])1пг.м Miniu(;T])OM и тиме 
mia neliii ауторитет. 

Привредни кругови ]io, без сумње, санајвећим 
задовољством прпмити овај закоп, којим се испу- 
њава давнашња жеља п.ихова у потпуној мери. 
Привредни кругови добијају једно аривредно струч- 
по, самостално тело, са правом на иницијативу, 
којему ho се onu Mohu обраћатв ca свима enojim 
жељама u твгобама ca свешћу u ca знаи.ем, да ho то 
жеље u тегобе бити саслушане од људи ив шихових 
сопственихредова, који пмају само ту дужност, да 
својим оаветом и својом иницијативом утичу на мере 
Краљевске Владе u на рад Народиог Преставннштва- 

Kao иввестилац већине молим u иозивам вас, 
господо иародни посланици, да аримите у целости 
11])одлог nehiiue Одбора за ироучавање закоиа o 
Привредном већу. 

Прстадник Др. Коста Кумаиуди: Има реч 
известилац одборске мањине  r.  Др.  Анђелиновић. 

Др. Будислав Гргур Анђелпновић: Господо на- 
родни посланици. У овнл дапима тешке екопомске 
криве, која сигурно није наш специјалитвт, него 
која има бевусловно међувародни карактер, a чији 
валовп вапљускују нашу домовину, сваки покушај 
— na остао само п покушај — да се та крпза ивлечи 
плп бар ублажп — треба да примп лојалпо прпзпап.о. 
Стога ja, без обзпра па мој став njieaia данашњој 
Краљевској Влади, подвлачпм то; a ja сматрам 
да je Влада својим радом дошла у сукоб са велпгаш 
националним принципом од 6 јаиуара и иначе сво- 
jmi радом —; без обвира na тај лшј став. (Гласовп: 
Како ? Како .') 

Прегиссдиик Др. Коста Кумаиуди: Тонема пезе 
са предлогом и то nnjo на дневном реду. Молпм вас 
да се д1)ЈК11те no Послрвнику предмета који je na 
дневном рвду. Вп сте иввестилац одборске маљпне 
n треба да говорпте као u вестплац. 

Др. Будислав ГргаАнђелиновић (наставља): Да- 
кле, боз o63iij)a na мој став који пмам према Краљев- 
ској Владп, a ja сматрам да je Краљевска Влада 
својпм досадашплш ])адом дошла у (;уко'> са великим 
прппцппом од 6 јануара... 

Прчассдиик Др. Крста Кумапуди: Ja вас nono- 
во опомпшем: Немојто мо натерати да пЈтмешш 
Иословппк n да вам одузмом ]1еч. 

Др.Анђелдновић(наставља). Господо, морам да 
лојалпо изравим аривнаке Г. Министру грговине 
што je ово пптап.с, врло важно пптаље, пзпео na 
дпсвпп ред. Ми смо, господо, у Одбору, као што je 
n сам г. Министар лојалпо прпзпао, врло објективпо, 
врло Miipno n трезвепо, без обвнра na пашо раније 
евентуално ставовшпте, расправљали o томо аи- 
тап.у. И, господо, постигли смо, можемо да кажемо 
са мшшмалним ивнимкама, једнодупшост. Најваж- 
ппје питап.е o комо се раоправљало бпло je: како 
да се формира Привредно nolie. 11, господо, ми смо 
тако pohn дошлп до једподушпос тп, осим једне или 
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дпо изнимке. И сам r. изпестплац, a ако се ие варам, 
ii сам г. претседник и г. Шурмив и мпогп други 
стали су на моје становиште п бранилв су то стано- 
виште; да je и са политичко-иацпопалшгх п полптпч- 
кпх равлога и равлога народне привредв нужно, 
да око Belie буде оргаипзопаио делогпрашсм разипх 
оривредних институција. Ту смо постпгли такву 
једнонодупшост, да je Г. Министар сматрао нужним 
да каже, да iio on o томе роферпсати Краљевској 
Влади, да lie ивнети iiamv једнодушност, подвла- 
чим: нашу једнодушну жељу, и да ho он разгрварати 
u пидети шта се п колико со пама у сусрет може 
изаћи. 

Дакле, госиодо, ако ja сада формалио заступам 
маи.пну, могу отнорепо да кажем, a да иикога не 
BpeljaM u пнкоме но пребацујем, што јо мођутшг 
])адио мој пЈЈедгопорпик. Господин Претоедник евен- 
туалпо то mrje чуо, jej) fm га ииачо спгурно 
опомеиуо. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ваш пред- 
говорппк шгјо гоио])110 na иачии као што Вп ro- 
ворите. 

Др. Aiil)Ojii!ii(»iiiili: Он je говорио порсопално, 
a ja говорим u инперсонално. 

AKO ja ваступам сада формално мшпљење ^ia- 
ji.ime, ja фактичкп, пдејио, заетупам мишљење 
опдашл.с Bcliinie Одбора. Господо народии посла- 
ininn. ми смо, како рекох, једио главпо пптап.е 
ставилп оида на дневни ред: питап.о какО да сс onaj 
Одбор, то Привредно nelie, формира Била су разна 
мишл.еи.а: мишљење Господина Министра n ми- 
шлјСи.о огромно Beliime Bel.a. Ми СМО сталп na ста- 
новпштс да то Belic, као ијто рокох, будо формпра- 
но дслепграи.см прввредних рааних институција. 
Ja liv вал[ навеоти разлоге које оам онда наводпо, 
и пе само којо сам ja наводио, нсго које су наво- 
дпла u остала господа, Др. Јанковић, Ђокић и о- 
стали,  којп 6у. ово становшпте бранили. 

У ирвом реду једаи од разлога. ja отворспо 
кажом, бпо je политичке нарави. Ja сам казао и ми- 
слим да je то ii једаи наш колега казао —не миолимј 
пего апам, да je то казао: да je Народна скушптина 
пзабрапа једним изборшш редом, који ne мора 
бпти идеалан... Фактом, чињвницама, у њему су 
сви, пе счШо тзгродша iieliinia, пего сви na једно.м ста- 
повишту: нема једпе опозпције, можда ие нашом 
криви.-ом, него стицајем околпости. (Гласови: Го- 
во])пте o иредлогу, оставите се тога, акоБога зпате). 

Претседник Дј*. Коота Кумапудн: Ви сте, 
Господипе Анђелиновићуј известилац одборске ма- 
n.inie, и можете пзиетп само пзвештај маи.иие. 
Ово што сад говорпте, ие моше ући нити у извештај 
Maii>iiiie, иити у изветтај већине. 'Го га извешта 
јем уопште нема никакве везе. Зато вас опомп- 
хвем п no Tpeliii пут да се држите дневнога реда. 

Др. рргур Anlje.iiiiioitiih: Господб, разлови су 
бплп полптичке нарави, и, казао сам, у овпм тешкпм 
данима, кад je овако огромна криза, у интвреоу je 
ствари да поделимо одговориост, n да настојимо 
да у Управу тога Већа дођу и други елемеити, na 
макар опи не стајали у богзпа каквим одноепма 
према даиаши.о.м рвжиму и дапаши.ој Влади. Mir мо- 
рамо да привучеиЈо што mune елемената, да сара- 
ђују и спосе одгово])1[ост. Ja сал! уиотребио реч да 
умоћико сво, јер то није пптаи.о < ;шо иас, a ми ме- 
ђутим спосшцо сами такву огромну одговорност. 

Ие само, господо, да смо стали na становиште 
да јо потребан додиј) са интерегентима, који ћс се no- 

cTiilm код Трговачке коморе, код Ралипчке коморе, 
пољопривредпе оргапизацпје, Трговачко-обртппчке 
коморе да one изашаљу своје делегате, него да he 
се тпме добпти u иа вредностп чланова, и по- 
/(iilni ho ее смисао одговорностп, пошто lie делега- 
ти ирстстављати шпроке слојево, a ми ћомо, ко n 
носп.мо највећу одговорност као На])одпа скупштииа, 
мп ћемо нмати фактички ■ јодиог сарадиика, којн 
одговара расположеп.у иа110да. 

Гоеиодо, могу се имати разна мпшљеп.а, ja ие 
поричем господи да могу пматп своја мтаљењв., 
али ne палазпм да би моје мпшљен>с долавило у су- 
коб са мојим ii])aBOM да га ивносим, a морам да упо- 
зорим u да попово иодвучем, да то нијо било оамо 
моје мшил5еп>е, него да je бпло мшиљеље огромпо 
веКппе Одбора. 

Осим тога, наглашавало ее даље, да баш то. 
што lio чланови бити бирани, што he бити изабрани, 
да je баш то гараиција, да nehc битп ирстетавппци 
политике. Јер, гошшдо, каква год Влада, која му 
драго Влада, ona he увек настојатп да изабере one, 
који he joj говоЈтти оно што она жели. A, гоеподо, 
ако ми имамо претставиике разпих привреднпх 
телан к'орпорација,мићемо имати фактичкирепрезен- 
тапте разних мишљеља у целој земљи, н мп heMO 
оида Mohn да седимо као врховио легислативно 
тело, п да просуђујемо правилно и ' право разиа 
питања. 

To су разлозп, које ja опако „ан пасан" спомп- 
лвем, да 011])авдам стаиовпште одвојегог мпшљеиЈа, 
које овде пред вама заступам- 

Гоеиодо, паводпла со као пример Француска, 
као да бп Француска нмала па исти начин органи- 
зовапо Beho u као да ее ми шорамо држати сваког 
страног примера, као да мора одговарати за пас 
ono што вредп за друге. Ja xofey да подвучем, да не 
одговара чињеници, да je у Француској пмеповаио 
Bcl>e, иего га делегпрају, оспм једног дела, огромним 
делом корпорације, a утврђује га онда решењем 
Министар привреде. (Minom Драеовић: Je ли се 
састало то Behe?) Huje се састало. [Мгиош Драго- 
вић: To je главио.) To су аргументи, којима ja бра- 
ним enoje стаповиште, u каже.м, да су аргумепти 
које имам u привредне и политичке природо; upii- 
вредни, да ће ти веКиици репреаентирати шпјзока 
раз110ло/ке11.а стручи.ака us свих класа п свпх де- 
лова, a политички, да iie.MO имати чим впше елемспа- 
та пз народа и то баш оипх, који   iiajimiue сносе 
ОДГОВО])110СТ. 

To су, господо, аргументи, п ja ne зиам зашто 
ти аргументи, којп су реченп без пкакве отрасти, 
зашто се onu ne 6u чули   (Уиадице). 

Госиодо, шта бн било да место 306 nac овде ce'- 
дп 200 nac, a стотина другог мишљења да nac крити- 
кује; како бп опда мп подпелп ту критику, кад ne 
мо?ке да се подпесе критика једпог добропамерног, 
KOJU cTojn одлучпо na принциппма опим, за које 
u mi кажоте да их такође бранпте n да na n.mia 
стојпте. 

Алп, дозволите, мп, господо, да кажем, да мч 
у Одбору нисмо бплп тако интрансИнгентни. Стало 
се компромисно na стаповпшто да/једаи део већника 
пмепује Краљевска Влада, n ne само то, него n оД 
опога другог дела — мисдим onu оу тражплп 15 оџ 

. Tirx;45,uiT0 преостаје, половппу пека imenuje Влада, 
a иоловппу пека бпрају корпорације. lla се ишло И 
даљепрокло се, да и ту половппу, коју бирају кор- 
порацпјс, нека бирају у двоструком или тростру* 
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«ом шдан.у, тако да Влада ima упок гарапције, 
Да. joj привредвици неће подметати иогу. Ишло се 
још даље u рекло: нека Влада 'имепујо протеед- 
пнштво. ПреМа томе mijo бпло тонденцгхјо, да сс 
правц полптпчко пптаи.е, nero сс пшло затпм, да се 
одговорпост полптичка и одговорпост за припредну 
кризу ii привредна питааа проширп и стави na што 
Ширу базу, осовито путом сарадп^е прпкредпика, 
без   разлико   п.пхопог   политичког  мпшљол.а. 

Алн господии Мшшстар трговиие, који јо Gno 
толпко предусретљпв ујутру, и врло продусрот- 
љив, тако да смо ми многп стекли убеђеп>с, flalioon 
взаћи у сусрет великом долу пашпх захтсва, по по- 
Дпо цам je јавпо: Краљевска Влада ne прпма mi једап 
предлог, ни једап компромпс у томе ]iiiTaii>y. Го- 
сподо, та чгавеиица опЈједолпла je велпкп део одбор- 
ника, који су били другог мишљен>а и кавали су: 
Иошто Влада правп питање, мн no можемо да гла- 
салш; али то не зпачи, ако су onu из политпчких 
равлога одусталп од свог мшиљси.а, да њихово Go- 
ље увероље пије ono које ja сада ваступам. 

Впло je ту и неколпко споредппх тппаи.а, која 
Дају карактер читавом закопу. Ja сам у своме пред- 
логу овде изиоо да Gn размер всћшша Gno проме- 
if'fin. Ja сам o томс питап.у говорпопто тако, да ми 
je п господин Мшшетар трговиис одговорпо, поле^ 
Мишући са мојим (тановпштом. Лли молим, rocuo- 
Дпн пзвестилац Boliime позгодио je пзвестпо, да o 
томо mije разговарапо. Ja сам овдо продложио, 
Да Gii со размер већника промешш na тај пачип, jra 
место 2'/iJ KOJU прппадају полјОпјјпвјјодп, шумарстпу 
u задругарству, дође 30, a да Gn со размер других 
no моло скратио, и то с разлога што сматрам да смо 
и као др?кава п државна полптпка п као клуб и као 
претставници, легислативви протставпицп парода, 
Ружни да имамо једну полптику. Морамо да зпамо 
хоћомо лп воднти једпу пол>011Ј)11вред11у; зомљорад- 
пичку аграрну политику и да то манифестујомо 
TiiM начином. Каже со: nohe се надгласаватп. Иошто 
се Hehe надгласаватп, ипшта nehe сметати, ако место 
24 већника Gyдe 30 нз реда 8омљо1)ад1П1чких струч- 
11>ака. Ja сам образложпо да MU морамо да G\^OMO 
опредељени. Ми ne мо/немо да водпмо десет полити- 
Kal У иациопалиом политичком правцу u у економ- 
ском правцу т])оба Girrn одр^ОН, одлучпо иматп 
свој правац 

Још јодно спородно питаи.е, господо, a то je 
пменоваи.о пародппх послаплка и сенатора у Прп- 
"Редном већу. Господо народнп посланпцп, ja знам 
Да GpaniiM једну непопуларну ствар, алп ja остајем 
Jipu своме мпшљељу. (Жагор). Господип Ми каже 
Да ja попопулариу ствар браипм. Ja сам имао кураж 
^роз 10 година у целом хрватском долу иарода да 
заступам једпо мпшљоп.е, којо je Giuio непопуларно, 
na сам пролазпо u пишта ме није иптероеовало да 
СУ ме ударалп u нападали као највећу издајицу 
"арода, зато што сам зпао да заступам добру и по- 
Штецу ствар! Без oG3iipa na то, ja сад кажем, да je 
Л10јо мшиљење да у Иривредпом; већу није место 
аи сопаторнма mi пародипм послаппцпма Ј^осподо, 
1<ако }ie то ирпвредпо веће Gimi, којо именује 
"Лада огептуалпо ивмвђу својим чиновннцима! Дође 
Неколпко угледпих и пајуглодпијпх сенатора и 
пародипх посланика у Прпвродпо Belie u тп ћо GIITII 
Превада,; тп he GIITII фактпчпо одлучујућц у Прп- 
вредиом Beliy. To Le GIITII већпицп крвог и другог 
Рапга. Иароднп послапицп и сенатори сигурно ће 
"Итн прворазредпп људп и опи iie својим ауторитс- 

том, уз  иоколпко виеокпх чпповпика,  давати пре- 
вагу своме мишљењу. 

Господо, стога сам ja одлучан противник имопо- 
вап.у биран>у народних цосланика и сенатора и у 
Привредно Bohe, као што сам п])от11вп1тк 11монова]1>у 
и Giq)aii>y чпиовнпка. Чинпвиици пмају да Gj^y 
експерти, a Министар и ИЈжвЈједпо nehe ^шгу те 
чиновникв да вову кадгод хоћо, да они даду своје 
Мишљење. Ja сам iianpamio једну изнпмку, и за- 
ступао сам својо стаповпшто протпв Miiii№eu>a ве- 
liiuic, да свеучилшпни арофссорп могу GIITII члаиови 
Привреднога већа. Moje je мишљење GIUIO да ту 
ившшку треба учинити. 

ETO TO су мишљења која daM пзложпо п које 
je изложно г. професор Шурминј na су за то мпшље- 
ii.o били п г. г. др. Велизар JaiiKOBiih и Риста 'Boraili 
п други говојжицп у Привредном већу, И како 
рекох, ако данас за туиам мтпл.оп.о мааине фор- 
малпо, дозволпте ми, да имам арава да 'фактички 
ваступам мишљон.о воћшш Одоора — Gap мишљење 
до јодпог сата погле подпо. 

Господо, ja сам обравложно своје стаиовпште — 
мо/кда GII мојс обравложење у једном другом aMGn- 
јопту Gimo и опширније —■ алн ми je главно било 
да вам кажем, да по можемо ми, ако имамо друго 
Мишљење, — ради тога бити квалифшшванп као 
протпвпици Владо, и да Boliinia п Влада у оваквим 
стварпма no могу да постављају иптање поверења. 
Ово су питања која пе улаве ни у какво питање ио- 
Bopn.al Mu нисмо Владапова окупштина да npu- 
MiiMO од корице до корпцо јсдаи закон. Mu пмамо 
права да измеп.амо мисди, и ja аполујем na 11а])од- 
ну скупштину да гласа за пројекат мањине, a да 
Краљевока Влада од тога ne чшш шшакво иоли- 
тичко иитаи.о. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
Мпппстар тргопипе и индустрије г. Крамер. 

Министар трговине u индустрије Др. Алберт 
KpaMfp: Господо пародни послапици, скупштински 
o;(Goj), одпоспо јвогов пзвестилац, продложио вам 
je, да npiiMiiTO пројекат Закона o Привредном већу 
у главиом како га je Краљевска Влада Народној 
окупштини поднела. У једној скроа п скјров ствар- 
иој дсбатп, OJIGOJ) со je сагласио са приицииима, 
којп су руководили Краљовску Владу npii пзрадп 
пројекта. Овај закоиски прсдлог, господо, чију 
вам je важност предочпо воћ г. известнлац, прет- 
ставља резултат иокустава ив другпх земаља, и 
вдружује та искуства са парочитпм потребама и 
прпликама паше зомлјС. 

У ПривЈЈедиом- воћу трсба да добијемо aGop 
стручпнх људп пз свију грапа naiiio прнвреде, којп 
со одликују повнавањем, не само своје отрукв, пего 
и првнавањем улоге оне аривредне грапе из којо 
су изишли у пашом нациоиалном животу, a који 
на другој страни имаду CIIOCOGIIOCTII да со увдижу 
изпад своје интересне атмос([|е]>с na впсииу општпх 
iiiiTopeca. II пвредпо nelie зампшљопо je као чисто 
саветодавпо тело. Mu ноћсмо да ства])амо у Ирпиред- 
ном Boliy пекп другп, „привредни", парламепат, 
иекп трећи дом поред Народне скупштппе и Сепата. 
Закоподавпа власт претсхавништва пародие иол.о 
мора да остаие iiooK))n.oiia у рукама 3Gopa народних 
послапика и еенатора. Привредно ввће, дакле, мо- 
жо GIITII само noMohiiii орган оппх фактора, којп 
припрсмају n стварају ваконске мере и који. носе 
за то пуну одговориост прод Краљем п пародом. 
Алп na другој страпи спгурпо je да OCOGUTO у да- 

15* 
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irmmi.iiM пјКЈменима ii])im])o;(imx пертурбација, у до- 
ба; кад je нпше пего пкада 110тЈ)еино хитшгм п добро 
промишљеним мо])ама прплагођаиати со проме- 
аеним токоппма међународног и социјалпог ирпвред- 
ног живота и кад стојимо п])ед рсшаиап.ем прло 
крупних u далекосежних иациопалпо — 11р11Ц])ед- 
ттх ироблема, треба да ^с користимо једппм 
добрим искуством другпх 11а11])едпг1х народа, којп 
су после рата скоро сви пристукшш органпзопаи.у 
||]ти]1(!Д1ШХ коиаултатпииих ,'шороиа. Сведочан- 
ства o корисности рада Привредншс noKa ira свију 
зомал.а mace ])])ло похвално п особито Француска 
и Иомачка изрјажавају своје пуно задонољство са 
овом институцијом. 

Функција Ириирсдиог већа даклс јо сането- 
даииа. Краљспсиа Илада и Народпо Претатавни- 
штво могу да траже од Привредног већа мшпљења 
no продлозпма и пројектима припродиог n социјал- 
ног карактера, чијсм рошаиаи.у ориступају. Оси- 
гурати што neliii ауторитвт тпм мшиљсп.пма мора 
да буде једиа од првих брига приликом форљјирања 
Привредног liolia. Само ако будвмо пмалп иопорен.е, 
да je мишљење, дато од Привредног већа, изра^ено 
na основу пуног објектпшгтста п непристрасног 
оцсилшаи.а чињеница, да je дато са пуним повна- 
вањем предмета,и да je за његово доношење меро- 
даваи бпо само ошпти народни и државни ннтерво, 
само онда iieMo моћи да се код нашег вакородавног 
рада са успехом послужимо сарадњом тога позога 
тола. Onaj ваконски пројект решава ироблсм ауто- 
ритативности na једпој страни тиме, да je Ирпиред- 
ном већу као карактер самос^алности и иеодпи^ио- 
cTii no доношење ње^ових вакључака, да му je од- 
редио место изван поједшгах привредних ресора, 
a иа другој страии, да je аа поотављење чланова 
одлучио се ва систем, који у даиашп.им нашим 
приликама ио моме уверењу још највише гарантује 
објективност његовпх одлука. У 11Ј)ипЈ)ед1[о.м пеКу 
пмаду да буду претставници свију ариврвдних 
редопа, али ne као п.пхоип експоненти, и ие као 
пшхопп сталешкп ваступници, noro као стручл.ацп 
којп повнају проблемс појодпппх прппредппх грана 
u п.пхоио мођусобне одпосе. 'Ги (т,>учн»аци сигурно 
могу бптп n морају да буду iipeivTaBnmi,n Minii.i.eii.a, 
снага и стремАења појвдиних привредних струка 
n ооцијалних nEiTopeoa, алп ne могу бити мандатори 
поједпппх интересних органивација. Законодавна 
власт Народног Претставншптва мора да остапе 
псок])Јвепа. (Буран аилауз). Због тога велика ве- 
liiina екупштписког бдбора се и сагласпла са Кра- 
љевском Владом да се no MOžKC пргаштп предлог Г. 
Др. Анђелиновића, који би хтео да саставља паше 
Привредно Bclio no ивбору иввршеном са стране 
сталешких и стручних органивација. Ивборни си- 
стем такав шгјо, мислим, усвојеп nn у једпој земљп, 
чак ни пемачкп Рајхсвиршавцавдт nnjo састављен 
no чпсто цзборном принципу. (Чује се: Погтојп у 
Француској). Hn тамо ne постојп чнсто пзборип 
систем, ни no новом вакону o Привредном већу. 
Л no старом декроту француско Привредно веће 
јо именоваво и ради врло корисно. 

i Члаповп Привредног ввћа који бп дошли г.утем 
пзбора моглп би претворити код nac ту институцију 
у noiiiTo сасвпм друго, noro што мн сви од n.o очо- 
кујомо. Члан Привредног Boha који јо пзабран, 
npnje свега je везап na дпгцпилпиу enoje opraiin- 
зацпјо, везан na погледо те оргаппзацпјо у општим 
социјалним n привредним питааима и конкретним 

проблемима и na крају joj je u одговоран за свој рад. 
Да такио Привредно BOIJO ne би било слободно при 
оцепи предложених му предмета, то јо сигурно 
jacno n господин иввестцоцу мап.ппо Апђолпповпћу. 
Од оргаппзацпја ивабрани члапови Привредног 
већа, приступали бп сваком питаау априористички, 
n мпшљои.а 11рп1!])едпог iiolia no on била BIIIIIO пзра-. 
жај објектшшог пресуђпвап.а, nero ])озултат море- 
л.а снага. (Аплауз). Привредно nelie претпорпло бп 
со, na такаи начин у поку прс;ту парламеита|)110г 
тела, ако yolieTe ст.алешкппарламепат, чпјпбп чла- 
nonn били везапп за прог])аме својих ивборних 
једпипца, као што су поелаппцп возапп за iijio- 
граме својих странака. Сигурно je n такво lli)n- 
вродпо nelie могуће, али то nnjo Прпвредио веће 
у смислу пашег Устава, Краљевеке Беседе n 
name Адресе, који првдвиђају Привредно веће 
као чпсту саветодавпу институцију, којаиМа да даје 
Владп n парламвнту своја сгручна, објективна ми- 
шљоп.а, a no резултате мерења сталвшких снага; 

Треба да кажем n то, да je у техничком поглоду 
предлог г. Лпђелпиоппћа пепзиодл-пи. Сталошкс 
одпоспо интересне органивације наше прпнјјодо 
jom нису потпуно ивграђене, na би нам фалиле ва 
чптаие крајеве name државе и ивборне јединицв, 
којо би бар допекле гарантирале јвднакомерно ваступ- 
етво свију делова парода и државе. У осталом <S 
предвиђа, да ke Претседник Министарског Савета 
у споравуму са Миниотарским Саветом n сигурно 
особито са титуларима привредних ресора, постав- 
љатп члапово из редова привредних органивација 
n корпорација. Ja могу у име Краљевске Владе 
да додам, да кеВлада пајбрп/кљпвпје водптп рачуна 
o томе, да у Прпвродпо воће дођу људи којпх внања, 
спрема иауторитет, упитањима струке, коју буду 
претотављали, neLo бнти могуће оспоравани nn од 
јодпо овбиљне привредне оргаппзацпјо. Највад мо- 
лпм да се уважи и то, да морају и Краљввска Влада 
и Народно Претставништво имати пуно поверење 
у стручност, објвктивност и добру вољу Привредног 
nolia, којп троба да буде саветодавац н>има a иакомо 
другом. Ja мислим, господо, да оам тим аргумоптп- 
ма докааао правилност солуције, којујегледе постав- 
љен.а прпхватпла Краљевска Влада n коју je одо- 
брио скупштински одбор. 

Ja мпслпм, да тиаргументи довољпо покавуј" 
правилност солуције, коју je, израдила Краљевска 
Влада и коју јо одобрпо скупштински одбор. Ja 
лгорам, i'ociiojto, ту да кажем n одговорпм дпректпо 
на iipimas како га јо дао г. Анђелиновић o нашем 
поступку. Тачно je, господо, да je, поеле ивнешеног 
Јцшпљења неколицине, мпслпм двојпце господе у 
скупштинском Одбору, KOJIPCJ

7
 се заг])ојалп за пзбор- 

nn оистем, бпло међу члапошша скуппшшског 
Одбора поколпко, који су покушалп да праве ком- 
промисе и спрвмали компромисна решен>а. Због тога 
појодппцп a na послетку претседник скупштинског 
Одбора, no својој дужности објективно, правили су 
комбинације, којо би лшгле да удовољо n опом крај- 
п.ом левичарском становишту, које je заузсо r. Ан- 
ђелиновић. Али морам да подвучем и то да je после 
мога цалагањај особпто кад оам погле подне поиовпо 
аргумепто, којп су руководили Краљевску Владу 
да такав предлог аоднеее Пародпој скупштини n да 
на л.е.му инсистпрам, да су само стварни равлови 
били ме])одав1ш, да je већина скупштиноког одбора 
прпмпла предлог Краљевске Владе, a nnjo могда 
да ирпхиатп  предлбг  r. Др. Анђелиновића. To je 



С.ТНИОГРЛФСКК  r.K.lKHIKK 117 

тачло мишљење,   које јо  11)1Совладало  у скупштпп 
скок Одиој)у. (Тако jolj. 

Ауторитет и вначење Ирииредиог већа ваконски 
предлог увдиже још н одредбом o праву иипција- 
тнис Приврвдног uelia. To право сигурно ио вдоже 
бити неограничено и драго мп je констатовати, да 
je ono скушптински Одбор једиодушап, кад јопрпмпо 
стан 5 § 2, ir став 2 S .'), да може Привредно ввћв 
ИЈишредпа и социјалиа питап.а no ii])e,rxo/(iiOAi при- 
стапку Краљевске Владе и иницијативно узпматп 
У претрвс и продлагати Владп сходне моро. Наро- 
чпто код свакогодшпње јјсдоиитог зассдања, почетком 
октоб-ра, кадсепе!! покавује биланс текуће аривредне 
годипо, п кад се Народно ретставншптво спрема 
За доношење нопог буџета, биће сигурно веома ко- 
рисно, ако 11])ин])ед110 BCIH; Пудс пјјстресало акту- 
слпе општо екопомске п социјалне проблемо и ивра1 

Д"ло; одпоспо коментарисаЛо, спојо погледегледеши- 
хопог решавања. 

Што со органивације рада тиче, изабрали смо 
ciiCTOM, KoJTi Gn могао, ако могу тако да кажец, са 
иајмаи.пм трошком постићи највеће ревултатв. Врој 
чланопа je сравмерно мален, али ипак доста велпк, 
Да могко бптп у Итшродиом већу ваступана свака 
поједина грана нашег привредног живота ба])ем са 
Јсдшш стручњаком. Француоки consei] economiquo 
frpojn 150 члапова, али Француска jo aoi^-ba ca 40 
милиона становшша ir екопомски и социјално впше 
комшшковашш структуром него смо ми. И за сам 
рад Иршфодног већа број 00 нодосаи je. Мп нисмо 
^оглп примити предлог г. др. А^елиновића, којн 
je хтео, овако мало више, да подвуче важност сељачког 
карактера наше државе. Jej), гооподо, ja сам казао 
број 60 je мшшмалан и састављоп je тако, да ћо no 
неке гране наше привреде ваступане бити у При- 
1!1>едиом већу само са по једнпм претставником. Ако 
тај број од 24, 16 и 5 одпосно ]5поремстите, господо, 
ви можоте да пскључите читаве гране пашег прпвред- 
пог живота од загтупства у Привредном већу. A no 
cTojn, господо, mi то. да у броју чланова Привредног 
Beha mije дошло до иаражаја принцип сељачке ве- 
вине нашег народа. J ep, госиодо, у П))ив])едном 
већу има ивравитих аретставника појединих при- 
врвдних грана 45, a од тога бЈ)оја 24, дакле добра 
половица, резервирана je за претставнике иашо вем- 
Љорадњв. Осим тога, господо, у опоме б])оју од 15, 
Koju долазе у обзпр као јавне раднике, сигурно бпћо 
једаи доба]) број и стручњака, јавиих радипкн, и иа 
Поља иаше 11ољог1рив])оде. 

Према томе ja вас, госиодо, молим да примите 
11 ''лсде б])оја солуцију са којом <'с сагласила велика 
већина скупштинског одбора. 

IIITO се тпче самог чланства, г.др. Аиђолинов^ 
^ишљења je да би гребало искључити чланов.е На- 
родиог Претставништва и државне чиновнике. 

Гледо државнпх чиновника, on сам привнавАда 
"Ц бпло пезгодно да се искључв унивврвитетски про- 
Фвсори. Господо, Влада Привредно ввће сигурно 
'■eho састављати ив државних чнновника и omi nolic 
'ri!0])iiTii Ј)сзсрвоар за постављаше у Привредно nelie, 
ЈеР, — и ту се равилавим са погледима госп. Др. 
-'^iljcvmiioiuilia, ... Влади mije стало до тога, да има 
У Привредном већу ввћину илимашину. Оно je чисто 
еавотодапио тело. Никакве одлуке се ne стварају у 
^19- ком било погледу, обаисат1 аа Владу. Мзкључитп 
Државие чпиовнпке пз чланстиа у ИЈпшродиом већу, 
^Ислио je Одбор, да ne би било добро, јер се и међу 
"'"ма може да ])a3Biije no који утшерзптетскп про- 

фесор, високи оудија, државни саветник, чија са- 
радн>а можедабудо врло д])агоцепа. И господа, која 
су била у прошлом закоподавпом савету, прпзпали 
су од колпке je вјјодпости • томе Савету била еа- 
Ј)адп.а. универвитетских професора и пекпх високшс 
државних чшшвппка. 

IIITO вреди за државне чиновника, вреди и за 
члапове Иародпог Иретставипштва. Минвможемо да 
принципијелно искључујемо свакога којп je народни 
посланик нлп сепатор, je]), може бпти, Мвђу п.пма 
no која личност, чија сарадња у Привредном i:cliy 
бпла бп од највеће користи и којс no треба ив прин- 
ципијелног разлога да искључујемо. Ha то стано- 
впште иоставпо се n скупштински Одбор и одбпо je 
тадва предлога г. Д]). Ап^елпиовића, и ja вас молпм 
да n ту одлуку Скупштинског одбо])а 110твЈ)Д11те. 

При допошеп.у предлога o 11))11В])едпом всћу 
Краљевска Влада je желола да испунп ваповест Кра- 
љевске Беседе iiAj(])ecc, која подвлачп да, тј)еба да 
буде Ирпвредпо Belie прстставппк па})одпе солидар- 
ности, која, у складности интвреса појвдшшх при- 
вредппх грана пз соцпјалппх стремљења, види је- 
дппу могућу лшшју прирредног и соцпјалпог рав- 
воја. Због тога у Прпвредпо воће ушли су сви ства- 
ралачкп факторп нашег привредног живота, зем- 
љорадппк, ванатлија, трговац, индустријалац na и 
радник n приватни намештеник, продуцент и кон- 
сумепт. У њпховој плодпој сарадпш впдпмо ra an- 
цију пуног успеха ове нове институције, видимо 
једпу нову снагу, која ke, уверен сам, бити добар 
n иоуздан паш сарадник na великом послу око оз- 
дравл.си.а и копголпдовап.а пашпх привредних n 
социјалних прилика. Сматрам, да IIOMO с овим ва- 
Konoisi у^ппптп пешто добро за парод n отаџбину и 
молпм вас, гоеподо народни посланици, да ra онако, 
како je предложен од Краљевске Владо, одноопо 
окупштинског Одбора и ви примите и одобрите. 
(Аплаув u узвици:  Живво!). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Јавио се по- 
noiio за роч пзве тплац госп. Аврамовић. lio § 39 
Пословника иввестиоци могу говорити вшпе пуга. 
кад год се јаве ва ]1еч. 

Иаврсгиилац БранкоАврамовић: Господо народни 
аосланици, ja сам као иавестилац у своме говору 
рекао, да г. др. Анђелиновиђ mije говорио o тој 
релацијп у скупштинском Одбору, u мени je ж-ао, 
што он mije овде, да ra ja потсетим na меморију, 
на то да еам ja био приоутан, кад je on диктирао 
једпој дактплографкпп.п, и онда je on гледао како 
тај број т])еба да гласи. To сам само пмао да кажем. 

Прпассдиик Др. KOCTJI Кумануди: Има ])еч да 
говори у mio групе r. Михаило Живанчевић. 

јМихаилр Живанчевић: Господо народни посла- 
ппцп Страховита светока катакливма, која je ива- 
звала огромпе поремећајо у свима правцпма, имала 
je страшне последпце и у обдастцекономског живота. 
Готово све овропеке државе осетпле су аотрвбу, да 
продузму иужне, хитне n смишљене меро, како би 
што upe вапечиле тешко Ј)ане, које су биле вадате 
страховптпм европским ратом. Поремећаји су били 
тако велики, тако страшни, тако беспримерни, да 
се mije могло злу доскочптп neli повнатим методама; 
болест се mije могла лечптп раније опробаним срет- 
ствима, воК се дошло na идеју, осетила се и потреба, 
да ое потраже друге методе, нови лекови и нова 
сретства за санпрање прпвредних и социјалних при- 
лика. 
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11 никаксо чудо ппјо, да toу г.ојсдпипм опропским 
државама, још одмах послс рата, осстила потреба да 
се, поред Иароднпхпрстсташшштава, као политичкпх 
тела, стБоро п парочита тола, која бп имала задатак, 
да се спсцијално бапе 11Ј)1Ш])0Д1Пш II соцпјалшш 
питаљпма, да пх проучавају, да у конкретнивд слу- 
чајепима дају саветс одпосншг владама н своја миш- 
л>еи.а no пЈјииремљеним закоиским п])ојокт1ша као п 
да сама са своје страве спремају пројекте оа PCUIOHJO 
актуелшгх социјално екопомскпх пита&а. 

Једпа од првпх држава, у којој сс осстпла по- 
треба за стваран>ем јодпог таквог тсла јесте Иемачка. 
Још у Вајмарском Уставу a у чл. 1G5 предвиђоно 
je, да се пма створити једпо такво толо — Привреднн 
савет — тако „да у н.ему иуду 11]10тставЛ)Сие све 
главие прпвреднс групе no мерп нлгхове економске 
n социјалне еажности". Beh из ове рсчепнцо видпте, 
госиодо, да јо ово овако 3aMini№eiio тело у Иемачкој 
пешто впшо пого јсдап саветодавпп пЈжвредии о])гаи, 
a пошто маи.е нсго јодап привреднр-сталешки парла- 
мепат. Дсцомбра годпне 1921 Чехословачка je ство- 
рпла једаи Прпвродпи савст, комо je стављено у 
задатак, ,,да дајо мпшл^сп.а шш да формулпше пред- 
логе o екоиомскпм питањима од општег зиачаја". 

У Иољској, Уставом од 1921 године, у члапу 
68, предвиђеио je организовање свих ii]iiiBpo;iHiix 
rpaua у Коморе. Kao еманација ових тпх посебних 
комоЈ)а имала je да ce установи једиа Врховна ii]>ii- 
вредпа комо])а са задатком да ce бави оиштим при- 
вредним, соцпјалнпм п економским питањима, да ono 
посебно нииелнше, ујодначава ii да на тај начпп 
пзпалазп једап општи иациоиалпппдржавиипитерес 
у области прпвродпог живота. 

Француска пије нзостала за ошш покушајима. 
Тамо je шшцпјатива бпла потокла од стране општо 
конфедерације рада. Грађанске владе биле су врло 
ревервисане прома ови1\г 11])сдлоз11ма. Ово с тога што 
су у прпличпој мерп билп ii])CTepaiiii, што ce за такво 
једпо толо тражпла јодпа велнка надлежпост, од- 
лучан утпцај у привредио социјалнивд пптан.има у 
место чнсто саветодавиог карактера. Када je дошао 
na ВладЈг 192-4 године кабинет г. Бриоа увео je у 
проучавап.е то niiT€aii)e, алн, и ако левичарски распо- 
лоЈкеи, ипак са прплпчпо резервпганостп. Декрет o 
CTpapajbv француског Прпвредпог савета допет je 
16 јапуара 1925 год. Допет je докрет, a ne закон, 
ради тога, што te хтело да ce п na тај начпи покаже 
да се^прави само јсдап огшт са таквпм телом, да ce 
onoпримасашвеспом резсрвом идаћесе озакоипти 
тек ако ce na делу покаже целнсходшш н оправдавим. 
To ce u деспло. Дошавши на Владу 1926 r. г. Поеи- 
карв je увпдсо н корпсиоет и оправдапост једпе 
овакве устапове. Ha једној седипцп on je јавио 
иохвалпо ])озултат рада тога тела, пстакпувшп да je 
Kj)ajji>e вроме дасетоме толу ирпвромепог карактера, 
с обвиром na Јвегову корисност, обсзбеди сталпост 

* путем јодпог специјалпог закопа. Допошеи.о оваквог 
закоиа било je предвиђвно једном одредбом фпиаи- 
спјског закопа за 1926-27. И допста, крајем 1927 
доиот je један специјалан вакон o Народнрм npto 
вредном салету у Француској. 

Разумо ce, да паша земл^т. ппје могла остатн 
равнодушпа ирем;а овим покушајима п погледпма no 
само зато што je имала прплпке да впдп шта ce 
радп у даугпм зомл.ама, већ п зато што су чпсто 
објектшширазлозпу пашој земљп налагалиВладама 
да предувму потробпе моро у овом погледу. Осетпла 
ce потреба за једппм стручниМ телом уздцрнупш 

пзпад политичкпх оозпра, пзпад класппх п сталоппшх 
iniTopeca, за једшш стручшш толом, које je у стању 
да ce уздпгие п објектшшо расматра питаља n иро- 
блемо, које lio моћп давати објективна мшшвења и 
објоктивпе савете. Тако јо Мвнистар т])говш1е још 
1920 годпно створио један Прпвродии савет при 
Мппнстарству трговнне. Taj Савет je бројао 44 
члапа. IBeroBa надлежносо: je била слична onoj, 
која со предвиђа пројсктом који ce налави прод 
вама. Впдовдаискп Устав такође нијо могао пгпо- 
рнсати ово питап.е. У свомо 44 члану, Впдоидански 
Устав i[])o,iBiilja да ce ima створитп једап Прввр^дни 
савот са задатком да пзрађује привредцо п соцн- 
јално закоподавстЈШ. 

Међутпм, и порсд покушаја, да ce Прнвредни 
савет уведсЧЈОД нас, то ппјс учпи.сно. Huje бпо 
донот закои којп je био паложсп члапом 44 Устаиа. 
Г1))11врод11е коморо су излазпло у неколико махова 
ta захтевом, да ce' тај члаи > става о/нивотвори, алп 
су тп захтсви осталп без резултата. Године 1926 
из])а1јси јо у Министарству TjtroBimo и индустрије 
једаи иројскат закоиски у томе поглсду, алп и on 
mije бпо озакоЈвеп. 31 октобра 1927 г. irapaljoiia je 
једиа уредба o стваран>у 11]шв})омо11ог 11р11ВЈ)одпог 
савета, алп јо n ona остала MJJTBO слово na xaj.Tiijii. 
Септембарскп Устав такође je посветио овом пптап.у 
панш>у. Члап 24 Устава продвпђа стварање П])ивред- 
ног већа са савотодавним карактером и задатком да 
дајо Владпп Иародпом Претставншптву стручномшп- 
љење o поједишш привредним и социјалппм ппта- 
плша и пројоктима којп буду прнпремљенп и ивнети 
па дпевни јјод. ' 

Дакле, госпрДО послапицн, требало je да прође 
пуппх 10 годппа од како je бпо доиет Видовдански: 
Устав, пада Привредпи савот, којп je тамо био пред- 
впђеп, ппак не олде ожипотвореп. МеНутпм сада 
имамо случај да пијо прошло im иола годппе од 
како јо допет Септембарски устав, a Краљевска 
Влада излази са јодипм продлогом o стварап.у Прп- 
вродног Boha. Сама та брзипа, да ce овај тако зпа- 
чајап члаи Септембарског Устава оншвотвори и 
ii})iiMeiiii, заслужује паше пајпуипјо прпзнаи.о. Јер 
господо на])0Д1111 посланнцп, јодаи ce У^ав не газп 
само na тај иачпп, штосе вређају iBoronc одредбе; 
један ce Устав газп и na тај начпп, што ce л.егове 
одредбе no пзвршују. Газп ce, дакло, псгативипм 
путем. Kao што видита, Видовдаиски устав у свом 
44 члану бпо je погажен, јер со за иуних 10 годипа 
mije стигло. да ce та тако важпа Јвеговаодредбапрп 
веде у жпвот п да ce нашој пацпопалиој iipiiB])eflU 
ставп na расположење јодио стручно тело, тако 
потребио n Владама n тако потрсбио Народтш 
Претставништвнма. 

Једно од иајважпијпх питав>а код Привредних 
савета јесте пптаи.е и.пхове падлежностп. Ja мпслим, 
да у овом погледу један упоредап поглед мо?кс битп 
ne само од пнтереса за Народпо Претставпиштво, 
него и од стварпе корпстп. Зо то пекаје доиуштепо, 
да опет бацим јсдап осврт па надлежноот оваквпх 
тела   у   иојоднним    европском   државама. 

Иадлежност Нацпопалиог npiiBj)c,iiior савета 
у Француској регулисана je чл. 6 Закона од 17 по- 
вембра 1927 r. ЈВегова надлежиост je да: a) иа тра- 

-Јкстве Владе дајо мпшљеп.е пли опрема закопске 
предлоге no свпма екопомскпм, соцпјалнпм п фппан- 
спјсшш питал.пма; б) иа .тра<ксп.е Владе даје мнш- 
љеп>о по њеним иредлознма закопа п уредаба, којн 
ce одпосе на та питаљо; в) уз прпстапак Владе, cajf 
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стаиља у претрес извесна економско-срцијално-фи- 
нансијска питааа. Kao што сс видп, његои je карак- 
Tej) чнсто санетодаиап. 

У Немачкој случај je цешто друкчији. Над- 
лежност je мпого neha. Номачки ИрпиЈједшг савет 
има за задатак да даје такође мишљси.о no разтш 
питањима и ао равним пројектима. Ллп оп има права, 
не само да сам прварема пројектеи митљоша, кад 
се TO ватражИј или кад да оагласност Влада, пего 
^iMa права да то чини и опда кад бп се Влада томе 
успротпвила. Влада je у том случају обавезна 
Да то мишљењв, да тај преддог спроведе Рајх(;тагу 
са спојим посебним образложвњем. Друго, за саму 
Владу постоји oGaneaa да пзвссне пројокте, којп се 
тичу економских п социјапних питаша од ocnouiie 
Важности, поднесе претходио ПрииредиоМ савсту 
r"i тек да i-'a мпшљепЈем Ирпиредпог сапста спро- 
воде Рајхстагу такве своје пројекте. Како je за- 
мишљен задатак немачког Привредногсавета, може 
се впдстп ив оиих иеколико реченица ондашњег 
вемачког Министра привреде и каснијег Министра 
"ностраппх дела г. Курцпуса. Г!зла>ку11и мотиве 
за. onoj'законскп предлог од 1928 г. г. Ку})циус, 
Ивмеђу осталог, каже: „Најзад, од општег je зпачаја 
Да се ima једно стварно претставништво иривроде. 
-Moliue снаге, itoje данас у нашем корпоративном 
животу почивају у датентном стан>уЈ морају за 
Државу бити искоришћене и привучене иа саод- 
говорност у ваконодавству a управи". 

Италијан im Врховнп савет ва народну при- 
рреду пма исто тако саветодавни карактвр. Исти 
je сдучај и са Оривредним саветом у Чехословачкој 
ЗД Врховном привредном комором у Пољској. 

Иаше Привредно веће, којо се установљава 
закопским иредлогом, који се налазп пред вама, 
тако1)е треба да iraa саветодавии карактер. У том 
поглоду, господо, народпи посланици, у одбору 
за upoj^iaBaihe обога пројекта нијо апсолутно било 

■никаквих равмимоидажења. Међутим, бидо jo ii])u- 
родио да баш у погледу овога питаи.а, као иочег 
осповпог н битног, будс иввесних посвбних схва- 
тања. Капитално je питање, аре свега, да ли je 
једно овакво тело потрвбно; a друго капитално mt- 
Taii.e јесте: каква треба да буде падлелтост томе телу. 
!^ У једиом; и у другом каииталном питап.у одбор 
jo остао потпуно једнодушан и потпуно оагласан, 
Налааећи, да то тело безусловпо мора да буде савет >- 
Давло u да iiMa чисто саветодавпи капактср. Самим 
тим, што je усвојено гледиштв, да Приврвдно веће 
има саветодавпи карактер, тиме je no мом мпшл.ен.у 
пала и одлука: na који начин само тело треба да te 
формира", Кад се ствара једио тело које треба да 
Мје савете и мшпљења Иладп у привредним, еко- 
номским и социјалним питањима, шппта шгје noj)- 
^алипје него да Влада има пуно право да одлучује 
комо да се обратп за мишљење и од кога да гражи 
савот. Јер, од две стварп je једиа: или je Привредно 

• Deho саветодавпо тело; опдап.егопо мшил.еи.о ne рав- 
Рвшава Владу одговорпостп; или мшиљеп.е ll])ii- 
вреднбг nolia, ако буде усвојено, раврешава Владу 

■0Дгово])пости; у ком олучају- ono mije саветодаипо 
.Iie'' оддучујуће тело; прихватајући п.егово миш- 
"Љење, Влада и Парламеват моглп би се ваклаодти 
^^ једно такво тело. 

Међутим, мп ne желпмо нити смемо желетн 
Да створимо једпо тело иза кога бисмо <е за своје 

•одлуке заклап.алп, јер бп тимо задалп смртпп удар 
'иоме ауторитету и положају, који Народно 11])ст- 

ставппштво треба да пма. Ллп као 11а1)одпо Прет- 
ставпп1птво,мп ne бп смели допустити, да се створп 
нп једпо тело, нза кога бп со n Краљсвска Влача 
заклап.ала у погледу својпх одлука n у погледу 
мера које треба да предувме. Влади служи na част 
што nnje nn покушала да тражи n да створи једно 
такво тело, iraa кога бп се заклап.ала. Оовћајући 
oiinrre пасполо/кеп.е n опште потребс, ona jo желела 
да има једпо стручпо тело, од кога iio добијатп 
стручна мпшљеп.а, алп nnje mi покушала да добпје 
једно тело, које бп пмало одлучујућу улогу, чпје 
бн предлоге ona могла да пзвршујо, ne примајући 
за n>nx, за п.пхову целисходност и њихову опор- 
туност,  никакву  одговорпост. 

Још пешто, гооподо. C обзпром na то, да je нама 
потребпо једпо стручно тело, које бп давало стручпа 
мпшл.ења, a којс пема никакве везе са ii0T])c6aw;a 
поједштх класа, са потребама појединих сталежа 
нп са потребама поједпппх група, само се путем 
наименовап.а, путем 110ставлзап>а, може да дође до 
јодпога таквог тела. Je]) опога момепта кад Стсмо 
стали na гледпште, да се једпо такво тело формпра 
путем пзбора разппх корпорација, мп би имали не 
једпо стручно тело, елободпо n пезавпспо, које бп 
могло no овојој савестп n своме зпању да одлучује 
n даје мпшљеп.а, него бн пмали толо делегата разпих 
корпорацпја, који у ово тело улазе са мапдатом, 
са пзвесшш ппструкцпјама n пзвесшш обавезама, 
којп су сампм тпм дужни да раде како п.пхове кој)- 
порацпјс захтевају, да радо no палозпма, које су 
од тпх својих корпорацпја добплп. У оваквом једпом 
случају, место да Народно Претставншптво и Кра- 
љевска Влада дођу до једног мпшл.еп.а, које из- 
ражава општи народни интерес, дошли би до једног 
мпшл.сп.а у коме су овражеви ужи пптересп n 
потребе поједпппх група, поједпппх сталежа нлп 
поједпппх класа. Услед тбга, то бп тело бпло у 
стварп једпа сталешка скупштпиа у маломе. Уме- 
сто тежп.е да се створи n нађе јодпо ваједничко 
мишљење, na сваком кораку и свакога чаоа бпло 
би подвлачепо ono што je посебно, ono што je ста- 
лешко, ono што члапове Привредног neha одваја, 
a ne ono што nx везујс n упућује na заједппчкп ])ад. 

Уосталом систем пмоповап.а пмамо готово у 
свима земљаМа, које оу установиле !1|)пи|1едпп савет. 
У француокој члапове, којпх no Закопу од 17 no- 
вембра 1927 г. пма 150, иненује претседнив Вдаде. 
У Чехословачкој, чији Привредни савет такође 
6i)ojn 150 члалова, one пмепује Мшгастарски савет 
од ^послодаваца, намештеппка n јавппх ])ад1шка. 
Члаповп пталпјапског Врховпог савета за пародпу 
привреду, чији б])ој ивноси 47, бивају пмспонапп 
Краљевим указом. У Немачкбј, чији 11Ј)1ш])едпп 
савет 6])ojii 151 члап, постојп комбпповап спстом: 
делепграп.о и пмеповап.е. Иод иввесниМ условпма 
право корпорацпја na делегираае претво])п се j 
право Министра аривреде na именовање. 

11птап)е jo, да ли he се сигурнијв, путем пзбора 
или путем папмеповап.а, MOIHI доћидонајстручнијих 
људи за отправл.ап>е оппх задатака којп со стављају 
у дужпост 11рпв])едпом noliy. Да бп пеко бпо .деле- 
гат једпо корпо])ацпје за Привредно ввће.не мрра 
n nelio бптп бптпа п.егова стручпа способност. Mn 
зпамо пз партијско-политичког живота, да народ 
ne бира увек л.уде no способности, пего no noite- 
реп.у, којс му уливају, да lio се заузпматп за п.ега 
n за љсгове блпже н опипљиве интересе. Такав би 
п'тп случај бпо са разшш корпорацијама. One ne 
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бп првепстБепо слале у Ирииредпо всће људе no 
п.нховој стручпој способности, пего бп у првом реду 
слале опс људе, којп Gn успели да створс уво))еи>е 
у дотичшш корпорацнјама, да hc битп непомирљиви 
u борбепп у одбрапп пптсреса баш дотпчпе KO))IIO- 
рације. (Пљескањв.) Ha тај начин, мп бисмо добили 
тсло најнепомирљивијих претставника }ia3iiiix ко])- 
iKilianirja, најнепомирљивијих долегата разипх при- 
рредних органнааца, добили бисмо јвдно тело, 
дакло, у коме бп била јсдва могућа ма каква ака- 
демска дискусија, где бп, дакло, долаопло до опас- 
постп да се разпи привредни, соцпјалпп n економски 
проблеми расправљају но академскп п TGOJIIICKU 
псго дасс расправљају, крупним речимаигестовима, 
na можда и на начин ни мало подвсан ва изнала- 
жси.е једне објоктшшо истине. 

Од c'T])aiie господина пзвестпоца мањине при- 
Melioiio je, да одпос, KO.'II jo предложен у законском 
предлогу чланова који т])сба no да буду експоненти 
интереса иоједппо корпорације и аоједине 11]>ивЈ)ед11е 
групе, воћ да буду-ц.нховп стручни претставници, 
ii])iiMolioiio jo да тај однос inrjo подерап. Мап.пна у 
посебпом иввештају тражи да со тај одпос пзиони 
тако, да иољоприврода добнјеЗОпретставника уместо 
24.- Будући, да сам и сам био члан тога Одбора, 
слободан сам да папомопом, да гогиодга! пзвеотплац 
мањине у самом Одбору на томо питав>у иијо.наро- 
чпто инсистирао, да je on то тштап.е М1шог])од до- 
дирнуо и да мп ini из далока нисмо добплп утисак 
да he оп у тој тачци одвојити мпшл.ои.о. (Узвицп: 
Тако je!) Jop, мп, господо, ппкакав ]1азлог ne би 
имали да no усвојпмо мпшљењо п предлог госиодпна 
взвестиоца маи.иио у томе питању, с обзпром на 
пашс иачолно етаповпште, да Ирпвродпо Boiio imjo 
сталешка скуиштппа, да ono iiolie давати прилпке 
за одме])ава11.о спага појодииих стадежа и поједипих 
класа, него ho давати прилике за одмераваи.е јачино 
мишљеша и правплпости иогледа, п где ћо 6IITII 
потробпо miaTii способпост да се појодипцп уздпгпу 
пад оипм IHTO je оитно и пособпо до опога што je ou- 
што ii зајодиичко. Да je господпп пзвостилац мањине 
своје посебно мпшљеиЈО, у поглоду релацијвстручних 
претставника поједшшх привредних грана, иаро- 
чито иодвукао и залоишо се на и.егову усвајању, 
ja вврујем да бп цео одбор то прихватпо, јср imjo 
бпло никаквог пачелпог разлога да се око тога 
питап.а отвара иока пелика дискусија, још ман>е 
да со даје повода за одваја11>о мпшљеи.а na томе пи- 
тап.у. Међутим, i осподо пародпи послаипци, оиако 
како јо иродложеи, тај одпос; иома за своју оспову 
пишта објоктивио, нома ипкакав стварии криторпјум. 
Од две стварп јсдпа: иди та релацпја троба да одго- 
вара односу стварности илп можо да буде MaiiiO 
више иропзвољна. Када бисмо узели рвладију 
прома односу у стварности, онда бп ona група тро- 
бала да буде вастушвена са осамдесет и неколпко 
процената у томе BOIA-, a no ca 50%, како то пз- 
вестплац мал.ппо продлаже. 

Алп, као што рекох, мп нисмр стајалп na гле- 
дшиту да je то стаЈ^ешка скупштина, ми то глодпшто 
шшада imcMO прпхватили. Нама je IIOT])C6IIO јодио 
стручно толо, где број ие игра улогу, гдо играју 
битну улогу: правилност гледишта, познавање im- 
Taiba, јачииа равлога, где no игра улогу какво одело 
ко од пас посп у томе Одбору, noro ca каквом об- 
јективношћу заступа своје гледшпте. Стојећи на 
оваквом становишту, мп онда нисмо пмалп потробе 
да мси.амо ono што je продложепо од cT])aiio Кра- 

љовско Владо, jop je ono у глаппом одговарало ствар- 
постп, a с друге стЈјапе, потпупо je задоволЈавало- 
iioT])o6y, која со овпм закопсгаш 11]1едлогом ијолјг 
да  постигнв. 

Man>iiiia панодп још један разлог у прилог свог 
одвојспог мишљења. Ona истиче, да je требало при- 
мити њен предлог са равлога, што бп na тај начин 
биле постигнуте извесне уштсдо за саму државу, 
пошто бп, no одвојо11омм11шл.е]|.у ма1БИне, т]>()111кове 
за Прпвродпо Bohe пмало да сносе разпе корпора- 
цијвј којо бп, no одвојеном мишљен.у, делегпрале 
својо делогато у то Ирпвредпо nolio, a ne бн све тс 
трошкове сносила сама држава већ оамо one за 
јавпо стручне раднике, које бпсама Краљевсва Влада 
именовала. 

Уносити јодпу  такву  одредбу у  овај  закон o 
Прпвродпом већу, то je,  да со па])ОД(К11 пзразпм, ' 
правити рачун без крчмара. 

Mu помамо никакво право да памстпомо разшш 
корпорацпјама то т})ошково. Ако бисмо то учинили, 
MU бисмо рескирали да овај закон остане мртво' 
слово na хартпјн, joj) бп се могло десптп да KO])IIO- 
рације одбију те трошкове, п да због и.пх одбпју 
чак n право да шаљу своје делогато у 11)>пв))одпо 
веће. Тако бпсмо дошлп у ситуацију да пропадпс 
једап закоп зато што нијо довољпо npoMiium.oii n 
што nnjo засповап na стварности n na правним n 
стварнпм  МогуЈлшс тпма. 

Иредлог закопа o Привредном већу предвпђа 
60 чланова са трогодпшп.им мапдатом, тражп као 
услов 30 годппа старости и уживање часних права. 
У томе погледу, паш закопскп 11])едлог no ])азликује' 
се мпого од закопа у j(]iyriiM државама. У Номачкој 
се траже исти услови, којп су потрсбпп за Рајхстаг,, 
a у Француској се тражп 25 годппа. Сасвпм je пра- 
вплпо увети, да члап Прпвредпог nelia, no добу ста- 
ростп, пспуп.аваопе услове, којн со траже од једпог 
пародпог послаппка, будући да n on ima да со бапп 
пптап.пма за која пије довољпа само стручна спрема, 
него јо песуип.пво потребна n пзвесшт. зролост, 
искуство, једпо развијспо осећање одгово])поот11, које 
се no добпја само пжолом п KILIIPOM noro годппола 
n   зрелошћу   n   постигнутим   искуством. 

Члаповп мап.ппо тражили су да сопаторн, 
вародни послапидп и чиновници no бп моглп да уђу 
у састав Прпвродпог већа. 

Потребпо je и])о, свега нагласптп, да у самом 
предлогу o ства})а11>у 11])ив])одног nolia пема шг 
једне одродбе, која говори o томе, да ли да народпи 
послаппцп, сенатори n чиновницв буду члановв 
Привредног већа или no. 

Тпме, додуше, што такво одредбо пома, nnjo 
забрап.опо да члаповп Народног Претставншптва it 
чпповппцп буду члаповп Прпвредпог већа. Мођутпм, 
мап.ппа je тражпла да уђе јвдна посебна одрсдба, 
којом бп со пзречпо oneMorjiiirao да јодап народни 
послаппк, сепатоЈ) или чпновппк будо постављен 
ва члана Прпвредпог Boha. Нп у једном од страппх 
закопа пома такве одредбе. Ни у француском, nit 
у пемачком, ini у чехословачко^!, inmi у пољеком 
закону пма одредбе, no којој na))o;(iiii посланик 
ujni сенатор ne бп могао бптп члан оваквог тела. 
Шта Binne у помачкој уредби o Привредном савету 
од 192/'i год. има јодпа од])едба, у којој ее иврнчно 
каже: „Чланствоу Иародпој скушћтинии Рајхстагу 
no искључује чланство у Привредномсавету". Кад 
je та Уродба претворвна у закон 1928 год., онда je 
та одредба бпла задржана у владнпом закопском 
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пЈредлогу. Мо1;ут1ш, у одбору Рајхстага ona jo 
изоцчена, jop со сматрало да закои ono допушта 
штогод ивречно no забраи.ујс, n да, према томе, 
"е мора изрочпо бпти паглашено да народип поола- 
ЦпЦ може бити члан Пр]1ВЈ)0Л1И)г вШв кад пома од- 
РеДбо   u'ojii   би   TO   ciijJOMana.ia. 

Пи ми ио бис.мо такбђе имали ])a;i.ioia да до- 
'■оецмо сличис одродбо, jop имамо пупо равлога да 
верујомо да lio Краљевска Влада, јср јо то у питоресу 
"•еиом и у интересу земљо, иопуиптм Прибредни 
Сабет пјијонстпоио л,уд11Ма који имају iiajmuuo 
(TP.V4iio опоообпости TI cnpoMO. Да лм lio (0 ти л.удп 
ИалавЛти vi мсђу чиновиицпма ii iioc.'iaimuiiMa. 
^'4'лим да то nujo пажпа бтвар. За нас јо иосуми.пио 
П;1Ж11о, да ио отпарамо пикакно проироко, да c'e иа 
опако круппу потробу покористи све оио што мо?ко 
КорИснб  поолу/кити. / 

Пород опих општих наиомеиа, морам да со 
"Сврнем оа иеколико речи na изпосио пригбворе 
мањине ii н.сиог идвестиоца г. др. Aiiljojunioiniiia. 
' • Др. Лиђолпиопи!!, шмо1;у осталнхопојих patfjiora за 
(;nojo одпојеио мшпљељо и ва стварање Ирипродмо!' 
nelia путом шбора, наводи u onaj разлог. Он ка<ко 
Да) уиошењом у закои опстема пзбора, жсли, да оо 
Да могућиост, дау ('оцијалио-иолитичку и привредиу 
^кццју буду упучони извоонп i'paljaim naum, к-оји 
счоптуалио no би бшш полптички јодиомтиљоиици 
Двнашње Владо, који би овоитуално пмалп и nemi 
негативаи став ирсма цолокумиој садапш.ој сптуа- 
ЦИЈИ иолптичкој. Друш.м рсчима, on кажв да би na 
'8.Ј пачип било могућиости, да ео u ти Други гра- 
'jfnni, да се н тп опозициопори aiiravKyjy за рожпм, 
^^кле, да со таиорећи као опозицпоиорп компро- 
Мптују. да овакав разлог иома много моЈЈалнога, 
МИсдим да o томе ne треба много mi говорити. Али 
^ mije овс. Mu ne желпмо да за своју иолитику, 
аа овој ирограм u за својо држај&е иикога да ири- 
Добијамо било хоиориоањом било путем пекпх iipu- 
КЈчшоцих превара. Жслимо OTBOJJOHO прпјател.ство 
11 отворсно 11011})11јато,:вство. Пама jo, a и вемЉп je 
погребно, да сс у оним iij)iijniKaMa зпа свачији ( тав 
11 свачијо мшилјОЊс^ Ј)азумо се ono искроио и ираво 
^ипгљење, којо јо услоилЈено охватаи.ом јавпих ini- 
Тероеа, a ne мтпљси.о, којо јо диктоваио какви^ 
'll,4iiiiM разлозима илп неаадовбљством. Зато, дакло, 
,1е^амо потребо н пе желимо да одбијамо ничију 
с8.радн>у? a још маи.о, да до и.с долазпмо на овако 
'•сдоцуштец пачип.  (Чујо се: Тако  јо). 

Г1о])од тога, nm не жслшго никога да увлачимо 
^ одговорност. Ja оам noh допољио иотакао, a и саМ 
^- MiimicTap трговипо јо подвукао, да  Краљевсиој 

"'"ЈДи  ц  Народиом  ирототавпмштву  mijo  иотробио 
!*Кџо тело, које би служило као некп заклои, иза 
0га Пц сс у опакој прилнци моглн заклоиити Кра- 
ов(Ка ]злада и Народно Претставништво. Мн омо 

^ооилп једно  ојајпо iiOBe])oii,o нар6д^'о  и ми тога 
ероп.а морамо бити достојпи. A бићомо га доотој пов 

и еамо тако ако будемо пмдли доввљио храбростп 
са овојим схватап.нма, да оа својим мншЈБои.има 

^ђомо отвороио п да сами примимо ову ОДГОВО])- 
* <ja onoj рад, a пе да отварамо каква пособиа 

r,'110-' иза којих 6u се Крал.енока Влада u 11а])од11о 
Рететавциштво заклоиплн.   Ирома   томо,   лачелио 
"^да разлог г. АнђелиновхШа да такво толо греба 

;1"1'<1жује и друго. 
1 • Ацђелииови!! јо истакао u TO, да ho дологн- Рдт, 

Mu      UJIn  ^^ainr  члаиови   11|И1ВЈ)0Д11ог 
Го иозавпсшпи v давању свога мпв давању 

noha  бити 
мпшљеша пого 

члаиови ПриврвдногBeliši који су iioi тавл>от1. Јодаи 
занлЈучак, гооподо, који 6е такођо no васнива na 
гп.шдној осиови. lio којој lio логпцп дологпранп 
илп бираип члаиови у даваЈву ('вога шииљои.а бпти 
нозависиији од оиих поотављопих. Jop no иотој 
логпци, и јодии и други завпсо од иокога: omi koju 
cv Гцфаип, одговорпп су ii]io;[ својим корпорацијама; 
omi KOJU су ii()(Taii.i.(4iii од Владо, зависо од и.о. 
Дакле, у колико уопште овде o завпшости ^OžKO бп- 
ти ()04ii, једии оу зависни од корпорација a други 
од 1\ра..1.(ч)ско Владс. Али има овдо једна другај 
ствар, коју no треба пзгубптп из вида. Јер док 
корпорацијо, no аравилу водо полптпку овојих 
ужих iiiiTcpooa, дотлс сс mi за јодну Владу нс може 
казати да вбди политнку овс или one ко])110])ацијо, 
овог нлп оног сталожа. Ирема томо, ако би ое и ирет- 
иоставило да постоји пека зависпост члаиова од опих 
којп нх шаљу у Прпвредио nolio, пиак пма впшо 
MoryliiiocTii да се члаиовп Привродиог в'ећа увдигИу 
и да, стварп иосматрају o6jekTiteriiije кад оу пбстав- 
љспп    пего    кад    су    б^рани    пли    дологпрапп. 

Још iieuiTo, i'ocno.io послаиици! 1л'|)ал.евска 
Влада поднела je овај иродлог својом пиицпјатииом. 
Ona je гкелела да добијо тело од кога може да добијо 
мишљењо отручио и објвктивно за аривредна пита- 
ња, то пема разлога да npimi иокакав утпцај иа. 
стварам.о п формираи.о таквог мтпил.еи.а, jop ono за 
п.у mije обавозпо. Друго, ona mije морала да иод- 
Hocn овај закопокп пројокат, да се бојала отручног 
мпшл.оп.а, j)aj(ii чпјег ({)oj>M\\ruicaii)a се устаповл^ава 
Мрпиродпо  BOliO. 

11])ема томе ona пема пикаква раалбга! да Bpiđri 
утицај, чак n ако бп могла да га вршп, na члапове 
тог већа. 

Још j(VUiy папомопу учиппо je г. AnlM'imid- 
вић. Ои jo истакао да je већина Одббра д^ЛиИпа 
л.огово мптл.еПЈО у погледу пачппа формирања 
Прпвредпог noha npo подпе, a да je no подпо та ве- 
liiina пЈХЈ.меппла став. Г. Лпђелпповп!) he, овапако, 
лојалпо прпзпати, да сам ja јодап од оппх, који mije 
делпо п.егово гледпшто, да <ам ja o обзмром na 
падложпоот Прпвродпог noha одмах отао na глодп- 
niTO да ono треба да будо поотавл.опо, jop jo то једна 
логпчиа пужпост п.егово првдбиђенб компептоп- 
цпје. Међутим, mi ona господА, која оу у том по- 
гледу пмала пешто друкчијемишљење, ппсу бпла баш 
опако к-атогорпчкп вАгрејана  његбвим охватањем. 

ГГре свега у току само (одппцо Одбора mije бпло 
нИкаквог 11Ј)еглаоавап>а, Beli само разппх папомоиа. 
Ал11,-кад je после подпе Г. Мпппотар тргбвине n 
индустрије пзпео све равлоге, којп 6у руповодшш 
п>ега n Крал^ввску Владу да се одлучо sid систем 
папмеповап.а, којп уосталом ва-жп у свима! зомл.ама, 
опда су члаповп одбора прпхватплп пзнето разлого. 
(Једак глао: У Фраицуској ne вагки!) Важи, па чак 
п у Немачкој. Јср кад једна корпорација долегпра 
евога делегата опда Миптта]! Привредо може да 
ирави njniroBop у року за недбљу дапа. У том слу- 
чају je кориорацтја дужна да делегнра другог. A 
ако корпоЈЈација не доотави име свога двдегата у 
року од дво исдеље, п.еио прјаво ивбора илп долорц- 
ра&а отпада и протвара co у |11)аво наимоиоиап.а 
MiniiicTpa [Тривреде. 11 у јодпом и у другом олучају 
то иитап.о mije тако чисто, и ми иемамо нигдс избор- 
mi спотом у смислу, у коме ra jo продлагао r'. Ли- 
IjcJiiiiioBiih. 

Озакоп.ујући овај и овако зиачајаи пројекат, 
MU,   госиодо  иослапици, можемо бити   увћренћ да 
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вршимо један крупан иаЈјодии посао, да вршимо 
своју дугкпост прома народу и промавемљп. (Узвпцп: 

■Тако јо!) Јодпо опако стручно тело, способио да 
да стручно мишлјОПјС, тело којо he Molili вазда и у 
cniiMii приликама да се нађе на услуви Народном 
Претставншптву и Краљевској Влади, даваће гаран- 
тијо да су шггаи.а привредног, окопомеког и финан- 
сијског карактера, која Пуду mt.iiuni.ia п])од Иа- 
родно Претставннштво, довољно проучвна, да <■> 
проучена од људи, који их доиољно шкшају, да су 
проучена од људи, који у сиоме схваташу ннсу ру- 
ковођоии ипти сталешким, питп групшш, иптп ма 
какипм аартијским интересима BCII крупним општим 
иародшш и државним потребама и интвресима 
ваједничке и бољс будућносто. Ha овај начин, Кра- 
љевска Влада и Народно Претставншптво имаће 
израђена стручна мшпљења, која ћо најбоље нзра- 
жаватп one општо пациоиалпо и one општб државне 
miTopece у обдасти националне економије и у обла- 
стп соцпјално иојштпкс, који постоје у даиом тре- 
нутку п којима ваља продапо u одлучно служити. 
Увођеље у живот оваквог једпог тсла, поред ствар- 
ппх користи, које he ono својом стручном са])ад11)Ом 
пружити Влади n Парламенту, шцаће и Плаготвор- 
пог уоралног дојства, jop he иарод вероватидасу ва- 
Koiiii, KOJU су припремљени, проучени довол.по и од 
стручипх људи, који поанају материју, и да су, 
TU вакони jialjoinr no објективноМ критеријуму. 

Са свих тпх равлога, тосподо, и сматрајући 
да 1>у се на тај начпи пајбоље одунгати и бпрачпма 
u целој нацији, ивјављујем у име посланичке гру- 
пе, којој шцам част прппадатп, да^ху гласати за onaj 
закопски иродлог и у иачслу ii у поједнпостшма. 
(Бурно пљескаи>с). 

Прегпседник Др. Коста Куиануди: Има роч 
у iiMO групс г. Д]). Милрсав Стојадппови!!. 

Др. Милооав Стојадиновић: Господо народни 
послаппцп ? Нпјо олучајно, ако Пародио Прегстав- 
HimiTBo, у овом случају Народна скупштина, решава 
јодаи од i[i)Biix закона чиото окоиомског карактера. 
Mnihoimna .једиа; коју морам, у почотку, одмах да 
утврдим. Ta тврдим, да, тако исто, није случајно, 
што се mije иавршила одредба Видовданске кон- 
стнтуцнје, § 44 но којој je требао 'да со обравује 
Нривродии савст. И то, дакле, mije случајно. Једиа 
читава спмболика стварн нзражена je у ономе, што 
mije свртеио, ирема опоме, што сс извршује ових 
нсторијскнх дапа. Ово зато, јер 11|>11]и)да ствари 
оиога несрећног периода, чији смо ми насдедници, 
искључивала je могућност решавања питања еко- 
номског карактера. Зато што со нису решавала еко-. 
иомска пптал.а како je бпло диктовано потрсбама 
народа, зато je то стање пало, да бп дошло друго, 
којс je способно ва решавад>е екоиолкЈх-мх проблс.ма. 

Госио о, отуда као наслвдници онђга стања 
који прсматрамо u аравилно решавамо привредно 
иолитпчка miTaiba, којп улазимо у област и аналиву 
свпх овнх ппташа, ако ne будемо дали могућиск тп 
себи самима да решпмо пробло^ме one врсте, опда 
ja с правом, тврдпм, да ово стаи.е, које мп репрезен- 
тујомо roia своје легптпмне наоледнпке, т. ј. да то 
опет поповим, ако не будемо реишли one економске 
ароблеме. h>]) судшша проблема садашнЈИце je у 
томе. .Ta тврдим, да ћемо их ])eimiTii и да \\ouo их 
правилно репшти. Први je доказ, што смо као један 
од ii))mix законских пЈ)одлога узелп да решавамо 
предлог o ll])iiii]ie;(noM већу, који решава чисто 
стручна економска мптаи.а.  II радећи тако, одго- 

BopiihoMo животипм потребама иашег на])ода1пг,его- 
BiiM биттш пптересима. РадсЧт у томе правцу 
сређивања свих економскпх иптаи.а као предомп- 
нантних у паше доба, верујем да ћемо истрајати 
на томе послу п одговорптп ономе светом повиву, 
који нам je поверен на изборпма од 8 повембра. 

Овде je, господо народни посданици, 1)оч o у- 
вођењу у живот једне посве иово пршфедне устаиопе. 
Ilema равдике међу иама у иптал.у це.пи^ходиси тп 
те установе. Питање: да ли ona да сс уведе илп не, 
апсолутно се и ne постарља. Рвч може бпти b томе: 
како да се она коиститупше, те да би се што више, 
рекао бпх, органски, та нова институција, која се 
у живот уводи, иезала за животне потребе нашег 
народа. 

Роч je, дакло, o тој органској рези, између тпх 
1111('титуција, којо со стварају стварниц потребама 
шпрокпх народншс маеа, чпјем остварењу и задо- 
волЈец.у мп евп твжимо, да iiauiii тешки iiopoMeliajn 
императивно захтевају стварање институција, које 
органски потичу пз потреба широких народних 
маса. Немајући Данас те институције, јер нв по- 
стојо, Ain мо])амо свпма с])отств11ма пастојати, да их 
што upe уведемо у жнвот. IT то што важи за сву im 
ституцију, Bavim и за све остале социјалне, окоиом- 
ске, na и политпчке институције свих врсти. Го- 
сподо народни посланици, реч je o томв, да се кон- 
ститушие Прпврсдпо BCIIC, U TO тако да што више 
одговара потробама које су iBoroBo стварање пза- 
звало. Mu смо, господо, ову ствар проучавали дуго 
n дуго. Разлзше су се у наипш мишљоп.има појав- 
љпвале, али те разлпке ппсу основна аитања, као 
што je код 11родгово])т1ка мањине наглашено, нити 
je у одбору за проучавање овог ваконског 11])едлога 
бпло речи o разлпкама које су пстакпуте. Тако na 
и)). micMo се размимоилазшш у питаи.ивда односпо 
сиага иојодштх сталежа, mrni je o томе у одбору 
било ирогласаваи.а. 

Чнне се приговори са многих страна да ли je 
11от})ебиа у опште установа ове врсте. Ако апотра- 
хујемо формалну страну тога пптап.а, као u факт 
да je и у самој Престоиој 1)еседи иаглашено, да je 
аотребно да се ona што upe уведе у живот, a тако 
аиалтапрамо ишвот како nam, тако п сипх пајјода 
света, којн су, сваки у границама својих стварних 
потреба, приогупили изналаже&у многих путева 
и метода за отклаи.аи.е тешке привредне кризе и 
сиих нежељених последица, којо из ii>e проистичу. 
Тако на аример види^о у Италији, да се фашизам 
поред својих специалних мотода за одржавање 
политичке владавипо, бори и да окоиоМеком соци- 
јалном животу да други смпсао, смисао применом 
одређених економских спстема, ва који фашистп 
верују да најббље одговара потребама пове Ита- 
.niije. 

Тако И( то и све друге државе na путу су ii])ii- 
мензпваља свпх специјалних економских метода, 
рада и бо))Г)е, да прн тежњи саображавања економ- 
скпх устаиова одго1!а})а потребама џшроких иарод- 
пих маса, и ca изравитим циљем аримене ових до 
степена привредне и социјалио сношљивости. 

У Немачкој уводи се у живот, поред других 
ме])а, и установа диктатора цепа — псшто што не 
постоји mi у једпој другој држави. Споцијалпе 
прилпке у Иомачкој иалагале су ову устапову, на 
коју Иемци личио полажу велику паду. 

Енглеска Шцперија, која je грчевито чувала 
традиције o сдободној  трговини,  и овим прпицп- 
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"IIM.'I дада одисао скопомскор живота к])оз читаве 
Деценије, нагло јо прибвгда систему пробихитив- 
ном, увовећи ваштитну царину, коју су сад угно- 
јплп по само осведочени браниоци слободне трго- 
l!inie; Јпшерали, иего чак и претставници радничке 
класе, ва коју се шшада пијо всроиало, да Ko отсту- 
"iiTii од тих принципа. Али ето н omi ипдели су јод- 
ну неоддожну иотрсбу измсио окопомског систевда, 
којима се, да то нарочито подпучом, прибегло наро- 
чито у последње време у жпиоту (;mix парода света. 

Веома je важна констатација, a то треба наро- 
чито уочитИј да у Европи даиас владају поред ii])iiii- 
Ципа, на којима се засипва грађанско друштво, ii])]i- 
Цмпи ii])]inaTii(! ciiojiiHo, који иоди порокло од велике 
Фраицуско роиолуцијс, — појапљују и успевају 
У својим тежл.алга и пртгциии колектививације, 
који со данас иримол.ују у Русији, a ona чини 
Половину Бвропе. To je т.вв. систем пјатиљатке, 
који je наметнула Русија уз грчевиту борбу, не 
само да тај систем очува, него да га u оснажи. 

Ta два система упореднб један поред другога 
са нерумњиво јаким односима онага у сталном су 
гарењу и самим тим; намећу потребу KO])oiniTo из- 
мене друштвених одиоса, у привредно-повитивном 
смислу рочн у npiiOM реду саображаиаи.а привреде 
и привредних установа неодложним аотребама на- 
рода и ширих народних мдса. У иизу тих социал- 
вих ваоштравања ци иидпмо да су данас iim 11аЈ)оди 
У Бвропи и у свету вапади у јодиу несношљиву 
криву, чијо послсдице ипко но може да претскаже. 
И, [осђодо народни посланици, ив свих тих односа 
који оо манифестују у Ввропи и у свету ua тих no- 
ремећених прилика у свету резултира апсолутно 
»еодложиа иотрсба да ое економске институције 
Црилагоде потребама пгароких народних маоа, a 
''o зиачи да до6ију одређену привредно-полит^чку 
садржину u upaiiu привредни смисао уз чуваље 
принцш^а na којима се засппва друштво садашњице. 
Имамо да рачупамо u ca јодиом иојавом, која јо 
Ивуаетно тешка. To jo појава беспослице. Ja бих 
рекао да се rie могу истраживати UUTU ualiu увроци 
Криве само у погатиииом из]игл;ају ипфлацијо или' 
Ha јсдноотраиом пољу чисто финаисијске иолитико. 
чого со ти увроци морају тражити у општој криви, 
^aje се посдедице огледају и у факту да данас по- 
cToju беспослицакојаобухватасамо у Европи око 13 
милиоиа људи, који су без иосла. Mu треба да бу- 
Демо свеснн тога да даиас има ироко 25 милиоиа 
бесиослеиих у овету a, као што сам иавео, III)OKO 13 
милиоиа беспослених само у Европи. За последае 
Две године број бесиослеиих ое утростручио. Ето 
'Их иеиријатних иослодица кризс која произидави 
^з Поремећених одиоса у своту! Mu моралш да <■<; oua- 
времо ua то појаве у толико tipe што Данас нема ви- 
'"о приврвднога иволовања појединих народа, и у 
толико вишо jop су народи тешње привредно везани 
ЈеДаи с ДЈ^угим. Mu утврђујемо две ствар.и, два 
Уврока овол10 злу. Јодаи je узрок овако всликој 
"озаиослоиооти света у факту усавршавав>а технике 
il Други у факту умањбња волумена продукције. 

Усавршаван>е техннке које увима иовероватио 
Раз^ерв ио мора увек да иМа за 1)озултат умал>ен>е 
"олу^еиа иродукцијо. Лморика јо у всзи са иодостат- 
Ком раднв сиаго у ирво.вромо u квалификоваиих 
Р^Дника била принуђена да илаКа скупље наднице 
11 вато je прибегла усавршаваи.у Maunma до мак- 
'Имумл,. Интересантна јо аојава да се je у Сједиње- 
Ким   АадеричкиМ   државама   од   1919—1927,   захва- 

љујући Малганивму u техничком прогрвсу, број 
радника смањио ва читавих 15%, док jo волумен 
продукције иорастао за 25%. гГо иоказујо да број 
беспослених радника uo ревултира неминовно иа 
усавршавања технике, KOJOJ cnto толико вахвалнл 
за прбгрес човечан! тва, колико пз оиште и])ивредне 
нризо. Према иодатцима Међународног бироа рада 
дво Tpoliuuo бо1'иослоиих долази отуда тто иостоји 
општа привреднакриза, a јодиа трећина због усавр- 
шавања мапшнивма и прогреса рационадивациј^ 
чимо једаи доо радне снаге аостаје излишиим. Иито- 
jiocauTuo Gu било да се тачно u ближо ироучо то по- 
јаво. Uujo бсз интервса констатовати ;.а сути поро- 
Moliaju 11])оуз()()коиали огЈ)омио губитко оамо у т[т 
државе од 1929 до 1931 године, и то у Немачкој 
UOT милијарди двеста милиона долара, у Енглескбј 
T])U адилијарде u дво сто милиона, a у Сједињеним 
Лцоричним д])жавама 16 милија])ди u иот ото мили- 
оиа. Ово зиачи да jo ua крају 1931 годиио, гоопоДо 
иародни посланнци, губитак оамо у ово три вемље 
нвнео 29 милијарди долара. To су страховити поре- 
мећаји u губитци у међусобном односу држава. 

Ilucy бсз вначаја цифре отатистичког отсека 
Међународног бироа рада., да само губитци за по- 
слслље дво године, који иоказују у оклатантиој 
форми поремећаје социјалне u економск^ који су 
иаступили, Јгзиоое у Европи и Америци 35,000.000 
долара. Тас^л.аод 35.000.000 дола])а111)ома извоштају 
Међународног бироа рада три пута jo већа од коли; 
чнио здата у свету, a један u no пут већа од коли 
чине иовца која jo у циркулацији у сиоту. Ja то иа- 
водим ради демонстрирања поремећаја тих одиоса, и 
поређења, колики оу губитци којо jo привреда два 
KouTuuouTa претрпела, a који су у веви оа пореме- 
liajmia који су иастуиили u који розултирају из ио- 
сређених привредних одиоса. 

Према томо, гогподо иародии моглаиици, ако 
ое жоли да рсши ооцијалио питаи.о, иемогућо jo 
поотићима какворозултате, акосе претходно привре- 
да u привредни односи не ставе ua што содиднију 
баву. 

У првом периоду после рата ориступили омо 
доношењу социјалних рефорама, тако да je у ивве- 
штају скупштинског одбора, када су у овојо време 
иодиошоии закоии социјалии иаглашеио, да ооци- 
јалио реформе онда Краљевхше Срба, Хрвата u Сло- 
воиаца у ono време иду далско иоиред рефорама 
којо су уведоис од сграних других, културнијих 
u социјалио u ириврсмоио ))азвијвних Држава. Ин- 
тереоантна jo то ствар да смо ми испред народа 
старе културе, који имају јаче равввјене радничке 
класе, u имали су јачу потребу ва регудисање 
социјалних односа! 

Ово со објашњава постојањем немилих појава 
после рата, јер je Ввропа из ])ата ушла у социјалну 
рсволуцију, која jo номиновно налагала иотрсбу 
Г)])зо социјалне санацијб. Наша држва jo вдраве 
привредне структуре, вемљорадничка, ситно соп- 
ственичка, и oua jo учинила врло добро што jo ii]m- 
бегла ефикасним морама u ставила цео социјални 
проблем ua вдраву баву идући тиме испред догађаја. 

Алн не омемо да ваборавимо, да смо радећи на 
соцрјалном иољу ваборавили рад на другом пољу. 
Тано MU uucMo успели да озрадим(Ј ĆBOje привредне 
системе, да створимо привредни програм. Mu омо 
забоЈјавпли јодиу стиир кија jo бнтна, a то je да со- 
цијалиа иолитика ревултира ua привредне политике, 
a uo да привредна политика 'Јроба да никне ив ооци- 
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јално nojiiiTiiivO. Кад смо iseli ти тани.ш (iKiuip со- 
цијалних рефорама, када с^р стварм ставили у здрав 
OKinij), оида je прано да со пнтамо шта lioluo учтшти 
са привредројц полатпком, je]) у норатпом пејјиоду 
од IO година mije сс успсдо да ео то пптан.е праии.шо 
реши. Tevivii.a за зд])аиоЈ1 ii])iii!])e;uiOM иолитиком 
иотпуио со noKJiaua u ca иптересима })адничке класе 
u потпуио одпшара духу времсиа, jej) u сами јшд- 
лици привнају да без напрвд^е npiippepe ни иајсфи- 
касније ни најнапреднцје социјалие реформе у дру- 
штиу ne аиаче ништа. Можете радппку донети Ma 
какио еодијалио законоданстш), ако немате здраву 
базу за напјредну привреду, то ])ефор1м;е udio вре- 
дити ншцта. АцО je ii])eiiyiiiTeii(), да ре у једиом ис- 
])110ду од скоро 10 годнпа прииредиа питаи.а с TaiKi 
na здрану базу, и ако je хвала Бргу peiueii соци- 
јалии ироблем, опда учннимо што до nac стоји и 
ставимо сада привреду и npiuj едну молмтпку ла 
вдраву оснопу. To мо])амо да учиипмо, то тражп 
од nac садапш.пца и иародии интереси. 

ИоставлЈа се питаи.с зашто иам троба 11])1шредио 
ввће ? Зато да би ono бпло то тело које ће ући у iicnu- 
тииа11>е cmix екопомскпх н соцпјалппх појаиа, како 
name земљо, тако н опих који су у мођусобпој и уз- 
рочној вези са друпш па])одпма, појаве које се ма- 
ппфостују у цслом сиету и имају neMinionne penep- 
кусије na приаредпи живот namer народа. Ja бпх 
самр пагласпо ono: ми СМО, госиодо пародии иосла- 
iimi,ir, ne успевши да упедемо одр^ђ^не цривреднр cir- 
стеме и да створиМо jačan рривреднл ^ррграм, учп- 
mum, да свп тн nopelueiiaju у namoj др-.каии давали 
прло негативне резудт^тв, ne само na привредном, 
пего и na политпчкол(,културпом п na смша другим 
im.'i.iraa. 

Непобптла je истппа да je код nac за пепуппх 10 
година унеаепо чнсто агршрних пррдуката за njiCKO 
0,000.00*0.000 динара. 

Једиа емипептпо аг];а])па зел1ља, као цгго je 
nama држава, 8а преко 6 МЈШИЈ^рди дипара увсзла 
je аграрипх продуката! Eno само једпе lojane која 
mije истакпута доиол.по и која nuje проучађ^на. 
II као што иисмо утврђивали nn блпже пспптпиали 
мп илдпмо да шкмо, апс^рахујућн поједпче случа 
jeue, утпцали nn na одпосе ишцеђу поједпппх цривр.ед- 
nnx реДова у рравцу п.пхоис црнструктирнортч и 
јачег ивражаја л.пхоио снаге. Ilo само да je земљо- 
})адллк у том логледу остао залостанљел, ле само 
да je гдавна гцшврвдна грава вацостављена, него 
ми иидимо да лл једла друлггиепа nojaita nnje бида 
ардвргнууа стручном псплтлпаи.у л лстЈ)а/кииап>у 
тако да би стиарајуКл једну јаспу сллку снога опога 
тто лостојл моглл да стпорлмо рдређене при^Јредне 
системе. Ja алелујем na Краљспску Владу и верујем 
даће, ona AHipaTii штолре да стно])л u једал ллстлтут 
КОШ lio се батггп сисцпја-ino проучавањем соцлјалппх 
појап* у везл еа с.нима економскцм цојарама. Пама 
TO треба. To je једаи од блтллх захтепа којл се ио- 
стааља. Mu смо то апсолутло залемарили. Mu иисмо 
Д(т1ли до тога циља. Сад je ражно, na једној страпи 
нотреба лЈ)ли])еде a на другој njiahon.e рррмена и 
лороме11аја КОЈЈЛ иастају у жииоту name држапе л 
парода na томе пољу. Мужло je да лмамо једло из- 
разито стручло тело којо hc сво те појаво да анали- 
зпра u да прикупља све податке, a ja држцм да lie 
11ривЈ)едпо Bcilie у форми једног ппстлтута Mohu да 
лрикулл све те лодатке 1лто далас ледостају. Mu смо 
једиа држава која, порсд свега свог гломазпо1-а 
апа])ата  у   држанпој   статистиип,   mije  jom  усиеда 

да пма nn ипдекс цена. Отуда илсмо усполи да ме- 
ђун^родцом бироу 1)ада достављамо податко овакве 
в))сте које су иу?кпе заласн друге. Mu лисмоиспита- 
ли лл читав лиз других лојава. ИрУшредро веће замп- 
шљасчжао једлотело Kojoho да усредсредл целокуп- 
лу стручлу актлвлост na приирсдло-соцпјаллом no- 
љу u да има за дшв npalieme свих екоиомскпх појава 
л снлх друштвеплх покрета, тако да може у свако 
време ;Га ставс Влади u Народпом 11Ј)стставппттиу 
can потребпи мате])ијал ла Јјаслоложеље. To u об- 
јашњава код нас лзвесла Ј)азмлмоллал«ел.а у оквлру 
Одбора који je имао да лроучи сво ствари. У влади- 
пом пројекту стоји да je Привредио Behe самосталло 
саветрдавно тело. Mu смо, кад je већ лама блло тако 
подисто, мислили, да л>егоп састаи треба да буде 
мало друкчлји. Али, гослодо, лародли иослаппцп 
рреокрет који je иаступио у окви])у тога м^лога 
рдбора, објаплиапа се чпп.епицом да je Краљевска 
Влада у лицу г. др. Крамора 11})1ктала да тај § гла- 
сн: да je Привредпо Bohe ртручно тело за привредпа 
u содијалла питања' и, када смо услелл да му дамо 
iiajiasiiTii карактер ргручност!?, олда смо уочллл 
Ј1рдређеррст зпачаја пекпх ллтал.а око састава Beha 
које бл у обрнутрм случају имали други смпсао- 
Отуда u лаша сагласлост савладмллм п])ОЈектом у 
погдеду члапова већа и лојодлллх корлорацпја чпјп 
су пптересл дово.вло заттлћелл у своме закопском 
пројекту. 

Господо, 11])лп])едпо iteho ne мол?е да будо no- 
литичко тело лити тело са атрибутима закоиодавпо 
власти. Mu смо то отстрапили. Оио ле можо бптп nn 
сталешко тело; ono молсо бити само стручло толо. 
Ja блх, господо, упозорио иа чшвепице да Устаи у 
своме ла])аграфу 2/1 говорл o давал.у стручлог мл- 
тљспЈа, т.ј. карактер !1]тпредлог nelia лаглашел 
je као стручлог тела. У Ијјсстопој Беседи говори се 
такођс o стручлом митљол.у u тамо je иаглашеи овај 
карактер. Mn смо, господо лародпл лрслаиици, 
успели да у став ирви унесемо u3M,oiiy која гласи: 
„11])инродпо nelie je самосталио стручио саветодавпо 
тело, за прлпредпа n социјална литал.а". Такр IK то 
n у § 5 стојл „Привредно Bohe сачшвавају прет- 
( таиппдм 11])Л11ј)едплх редова u стручп.ацл у прлвред- 
IIIIM л соцпјалпим питап.шиГ. 

С.аМим тим, ми смо оло што je главло учллили, 
8 л тпчуКп само стручлост умаллгли смо аиачај 
ствари poje бибплеслорле, ако |1])лв])одло Belio леби 
имало карактер стручлог тела. Mu му, дакле, иемо- 
жемо дати зпачај којл оло лема. Гослодо, лено je 
казао, ле овде лего на једлом другом месту, зашто 
треба да буду аастулљели u радплцл. Хвала Погу, 
мвђу лама се ono илтан.е лије пи лостављало, a ми, 
сматрајући ])адпике као јаког фактора у процесу 
пЈјоизводп.е желимо да u onu буду заступл.епп, и 
то у толико upe, тто олл обллују сиојим стручппМ 
претставппцпма. Лли, господо, овде се поставл.а 
једпо друго питал.е, оло тто локреКе r. др. Алђе- 
.iiiimniili: да буде ле 24 лротстаплика ppjbonpjigpege, 
nero да их буде Зб. Ja бих, господо, одмах могао да 
изјаиим, да оно питап.е у окииру Одбора nuje било 
спорло. Mu смо иа седиици Одбора лодвукли ту чл- 
л.еллду, да оло тто у Одбору ллјс било cnopiio, 
ne трсба nu да се покрећр у форми одвојепог ■млш- 
љета. 24 лретставллка пољопЈјивреде доста je у то- 
лико лре, лгго je л сам министар г. др. Jv])aMep ла- 
iviacuo, да iie ме1)у 15-лаесторицом јавлих раденјнЈР 
битл л златап број лретставллка лдеологлје иољо- 
прхтредпика, тако, да jd u ллша u na тај лачпи aH' 
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солутно рб^збеђена nolnma^ алн који у овомс струч- 
Чом, телу iieho Mohn да наглашујо cnojc сталешке 
"итеросе. Г. Днђвлиноцић ремоти одиос, који je ono 
оличеи у Владппом иројекту. On na место 2fi пољо- 
привредника тражи 30. Он, г. Грга Лиђолппови!!, 
КОји јо истакао ^ажџост Д])уг11Х иЈипјЈЈедиика рсду- 
Днра onaj Г)Ј)ој од 1G na 12. Носумп.шш, да трговцв 
Ji запатлпјо и остале r])aiio, које су у нези с тшг, 
ио могу да се цојављу.ју у онакно псзиатпом броју u 
вначају, a да се истовремено истиче зиачај тпх ста- 
лО/ка. Пј)ема томс број, KOJIE смо усврјиди даје сра- 
вако бол.у пропорццју од оно коју предлатке г. Лн- 
ђвЈпгаовић. Ои број радника повисуЈв за један. To 
je међутпм HOIIOTJJOOIIO. OII исто тако број јавппх 
радника умаи.ује од 15 na 12. Л ми сматрамо да баш 
()иај iHsiiii број од 15 даје M,oryiiJiocT Вдадр да одатло 
1«оже да пзднојп и узме one који су претставници 
nojLoii])iiii])Ofliio-arpapiio пдеологпјс. 

Госиодо, ja мпслнм да je оиа иолитииа o односу 
"оједшшх стале?на у Ијжијјсдном већу сасвкм де- 
члаеирана, да такој полемици иијо бпло места по- 
('ле измепе, које смо учипили, a које суутомедајо 
Чјишредпо кеће omiM тмеиама добило карактер не 
^амоеталиог-сапетодаииог, иего pispasiiTO с.хрузног 
■■'ела, u да су crni сталеиш у оволг телу у довојвиодг 
Рроју заступл.оии. Ис сацо да се сматра да овде хо- 
1>емо пекога да запостављалго, a пекомо да дајемо ве 
'■У врђднрст илп Bolni зиачај. Ми^орамо имати стал- 
"(• иа уму да CMO тежшпте иоједтшх nirrau.a ii]ieiiojm 
бат па стручно Јкчпаваи.е иојединих питап.а и ca 
^оццјцлпо иравиом пррцррциЈОМ TO-KO Да je еада 
^мешпо што у оквиЈју себе самих пабацујемо питап.а 
o злачају u запостав.љап.у поједииих сталежа. Mu 
чризиајомо пЈшвЈједницима, заслуге као конструк- 
TitBiiom ололшнту. У ii))imM годпиама нашег иовог 
живота кад смо бнли усред борбе иежол>еиог иречап- 
('ког фронта, п када je озоплјНО угрожаваио иашелг 
јбДИнству, иаши привредпици били су ти; који су 
истпцали прцшџц] нецр^основенога наррдног је- 
Дииства и државе, и који су га носили na својим 
njielru.Ma u у евима момелтима истицали потребу 
чуваи.а iiaj)o;iimx тековшш, ne поводећи се иикад за 
'■еиаратислчршим те-лчи.ама. Onu су, дакле, Пили тп 
КРЈИ су идеју ј(';1,11иства n пације дри;аве чували u 
носили na својим шиЖима u органивацијама; omi су 
чротече ouora што ми даиас радимо и зато ми пмамо 
вере у и.их. 

Не може бити то сиорио за нас, јер цело lipn- 
1!11едио веКе овако замншљено тежило je да се при- 
'■редиим редовима што више иза1)с у суерет и да пм 
се да MoryliiiocT, у оквиру трга вакона, да могу да- 
1!ити своја мишљеи.а o иоједиимм aauouciam цреддр- 
EiiMa. ЈамисЈтм, даоч, Gaui зато што смо сви дали 
^ишљење o потреои што јачег учешЈ.а привредног 
(:талежа као еарадиика na једиом круппом нацио- 
Иалнрм u држапмом послу, било деиласираио дал.е 
"оломику o томе водпти да ли Г)])ој 30 изражава 
"редиост сељака пли број 24. 

Господо, Привредио веће целим својпм, бићем, 
Рројивд 1ме])ом, оиим што му ep у дуишост ставл.а^ ој)- 
^аиски je везаио за све иривредие редове и Влада 
МоРа да води рачуда o томе да ш тих редова, из 
^'алешкнх друштвеиих редова, увима своје ирет- 
Ртавнице, n ona ђе o томе водити рачуна. Кад смо 
л,» овде o томе увереии и када je иројекат шшдпм 
"змоц.еи у смислу иаглашавам.а јаче стручпосги. 
0|1да смо viKipcmi да су родјређеног зпачаја иопа 
"итаи.а, Kojmta ep иаачс џридаје рсобита Ba<Kiuj(T. 

Ja Miic.uiM, господо народни погланици, пародн су 
вечпти, anpiinpAHue устапове које се везују за по- 
требе парода у дил.у да их задовол^е, оие нису и не 
могу бити вечите. Остапимо при овоме п оваквом 
Иривредиом већу, a тппта нам ne стоји na иуту да 
ми, саобравио измвЈвеним приликама наше др^аве 
u поорерама пашег иарода, евеитуалпо тај закои 
меи.амо, или крнструишемо једпо иово тело које 
ho рдговарати про^ењеним приликама жпвота. 

Грсподо, ово iiiTo ми радимо један je доба]) по- 
кушај иа путу ивгррђивЈцва једиог привредног cn- 
стема. Mu смо иагласилп и у пјјошлим говорима 
својим да идемо ка југословенству, којо je ставл.еио 
на сигурну баву, и да с,е сада борпмо да му дамо 
IHTO iiiupn еконрмски u социјалнп еадржај. При- 
B])e;(iio nel.e везаио je оргаиски 8,а VKIIBOT namer 
народа и џв. сЈ^атрамо да je ово јрдан врло дрбар, 
један сигурап пут, једаи добар иокушај ва етварап.е 
даље широке југословеиске идеологије, којој ми 
T.«KIIMO да дамо ширрк еконрмс ки и срцијални 
CMiicao, a ако ее Пуде указала noTjicoa ми IICMO моћи 
да ту установу меи.амо онако како буде одговарало 
промеи.еппм ирилтсама uaiiier парода. (Бурно одо- 
ораваи.е и узипци: Живео!). 

Ирелиссдиик Д|), Коста Кумавуди: Да првки- 
ncMo, гоеиодо, ову еедиицу и да je иродужимо данас 
у 4.30 часа no подие. 

Седница je [трекинута у  12.30 засова. 

Паставак седнице у 17.25 часова. 
Претссдпик Др. Коста Кумапуди: Иаставл.амо 

данашл.у срдциду. Има реч Г. Др. Милаи Поповић. 
Др. Mn.iuii llonomih: Господо иародии послаиици, 

дј VKUM да je иотребио да се код овог претреса o 
Иривредиом већу што вшие говори u o привредиој 
криви, ида mio mune иародиих иосланика узму реч 
п пзиесу своја опа-гнаи.а и мишљеЈва, како Гш се 
C једпе страие могле no потреби упети u надопупо 
у сам тај закоискп пррдлог, a с Друге стране нако 
Gii се могли будући чланови тога Привреднрг веј.а 
мослужитп колпко толико са овом nainoM деиатом 
код долошеп.а свога предлога за с.аиираи.е ове ii})ii 
вредне крнзе. Знамо из исхорије да ру рви социјалии 
иокрети бнлп Man.e luniie црцвредне 11Ј)11])оде, рд 
најдавнијих времена na до данас. Такве прдррде 
ono je u ai'])aj)iui мокрет n борба браће Граха за 
полптичко-привредио ослобође&е и пзједначеље пле- 
бејаца у рпмској републици. 

Такве природе бпо je, уетаиак хрватских сељака 
иодМатеје.м Губцвм у Хрватскрм Загорју, иустанак 
еловеиокпх сел.ака 11])отив властеле, те коиачио уета- 
иакСроападахије. Тако дакле у претежиој врћини 
ириродпи односпиироцеси ухфдвљају друштваним И 
др-,1чав1111МЖ11вотом,11аЈМ)дакЈ)озцелу рстррију. Према 
мачч^јцјалпстичкомсхватаи.у историје којој су oenn- 
вачи n иретставпици, као што je позиато, ' Карло 
Марко, Фридрцх Еигслс ипозиатиамеричкиат^опо- 
лог Аут Moprau, главии u одлучпи факто]) у историј- 
CKQM ])азв11тку народа u уоиште човсчаиства, mije 
ип човсчји иителект, mi и.сгове страети u иакло- 
HOCTii, пего скоиомска друштвеиа осиова, иачпи upo- 
113вод1ве и подела материјалпнх добара лотребпих 
за VKIIBOT. И као uiTO исихологтра-аш oGjaiiiii.eu.e iicii- 
холошко!' жџвота пидивидуе у ii.eainioj физиолошкој 
оргаиизацији, ието тако u содполог треоа да тражп 
oojaiiin.eiBe друштввиб^ животу у оргапизацпји upu- 
вреде, иачииу ироп.иодп.е n поделиматеЈЈИЈалиих до- 
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Gapa. И као што je живот иидттдуо условљеи п.о- 
зпном физиолошком организацијом, псто тако и 
друштвени живот, морал, правда и друштвене уота- 
иове, услоиљепе су eKOHOMCKOM органпаацијом, па- 
чином проивводње и иодоли маторијалинх добара. 
У даноме трвнутку привреднога раввитка, кад рад 
постаје продуктиван и кад богатства постају обпл- 
нија, стварају ое друштвене кларе са супротним 
иитересима и настаје борба ивмеђу тих нривредних 
класа. Ова неаомирљива борба измсђу иоједипих 
класа код појодтшх иа])ода п опда самих 11а])ода 
између себс, јссте ваправо и садржина читаве исто- 
рије. Но само класе и њихове вековне борбе одре- 
ђују се привредиом брганиваццјом, начииом ii])oii3- 
водијО и иодсло материјалних добара, карактери- 
стичних ва оваку поједину епоху. li ако нисам у 
цолтш аристадица оваквог материјалистичког схва- 
таи.а, uiiiui му се мора iij)ii;tiiaTii у велнком делу 
исправиост. И ова општа приврвдн1а крпза послв- 
дица je тог екопомског развитка и борбс друттвеипх 
класа измођу себе у појединим народима и поједини^ 
парода ивмбђу себе. За сада пзглода да je најтеже 
питаље како треба решити ову привредну крпзу и 
у томс je задатак ne само државне ооцијалне поли- 
тике, иого u сваког аојединца и читавог друштва. 

Beli сада могкемо казати да иостоји читава ли- 
тература o увроцима привредне криве. Тако једни 
иаводе, да je узрок привредне крпзе хиперпродук- 
ција иарочито пољопривредних ароиввода чиме се 
внатно обар.ају цене. /^југи су мшпљења, да je уврок 
привредиој K|)ii3ii Јјациоиализација којауклаи.амиоге 
раднике из миогпх ii])ejiy3elia чиме се ствара беспо- 
слица, умав>ивање потрошачке снаге беспослених 
радника и тако ствара с^ромаштину и гладовање. 
Mnom екоиомски писци су Mimi.ii.eibu да je највећи 
узрок светској крпзп наору/каи.е. Onu ревонују 
овако: све државе и народи после светскога рата 
почели су да се наоружавају за сваки случај и да 
подпжу своју индустрију и своју привреду и да ce 
na тај начпп што ефикасније еманципују од ино- 
странстна за слу^сај рата. Народи и државе сматрали 
су то првом својом бригом n дужношћу, док су ce 
тек у другом реду бринули за своје међународне 
одиошаје те je тако долавило до општег иеиоиерои.а 
и несигурности. To je биб n иовод да су ce све и наци- 
иалне валуте почеле колебати п да je тако пастала 
п валутиа криза. Статистичари нам тврде да ce го- 
дишв>в троши у свету na паоружање двеста мплп- 
јардн фрапака. Заиста бабнословна свота, и MU pa 
вадовољством можемо поздравптп onaj пасусуПре- 
стоиој Беседи Његовог Величанства Краља, да nama 
држава што ce тпчо ограничења наоружавањаспремна 
je na сваку жртву у колико ce тим ограничењем 
ne дира у бевбедност и сигурност name државе и 
нације. Осим тога у свима државама, у .појединим 
заппмап.пма n појединцима влада onaj исти после- 
])атпи дух, да ce што впше и што брже u лакте 
зарадп na туђ рачуп, ne бпрајуј.п средства. Нестало 
je опог пређаш&ег привредног морала noju ce задо- 
вољавао u са маљом варадом,)! уз већи напор, акоји 
je потребап за свакп нормалан економски и социјални 
поредак и наиредак. Ми сви анамо да у свету има 
на претек п проиввода и да има и новца, na ипак 
впдимо, да je крива у животним намирницана и у 
повцу. Нома за неког животних пампЈјипца, a за 
пекога пема новца. Значи да у органивацији n]iii- 
вредној nnje пешто у рвду, да nnje у реду соцпјалпп 
поредак  и  соцпјалпп  међусобпп   одпошајп  изме^у 

поједпппх соцпЈалпих зашгааља n самп одпошаји 
ввмеђу појединих парода. Тако повнати помачшг 
национални екопом и финансијер Валтер Ратенау 
1!M7 године у својој књиви „Стварв које lie до1>п'' 
inniie na једпом месту ово: 

„Човечанство вахтева нови поредак у жпвоту 
n аривреди за своје одржање n обевбеђе&е". У бу- 
j[ylie власпост, проиаводња, потроппва, п потрсое ne 
могу бптп Biinie прпватпа ствар. Оснивач соцпо- 
логије код Францува Огпст Конт каже na једпом 
Месту: Државе су билв iiajii])e фоудалпе, сад су 
грађавске али покавују тенденцију да постану и 
социјалне. 

()снивач повнате теорије o релативитету професор 
Ајнштајн бавећи ce прошле годние у Кал11(|10])П11Ји 
дао je Ептону Сшшлеру o п])пв})ед11ој криви ову 
ивјаву: Садања привреднакрива, no моме мпшл.еп.у, 
повитиван je докав да садања nama привредна opra- 
низација ne одговара садаппвим потр.ебама. Овај 
npnroBop ne сме ce узетп као оптужба пего као пот- 
стрек да ce пађо такво привредно уређење које l.e 
опемогућити  угрожеп.е  егзпстепцпјо  људи. 

Бивпш IIJ)O(|)(
>
GO]) Кијевског универвитета ируски 

паучник, a сада професор Љубљапског Ушшерви- 
тета, професор Спекторскп казао je за привредну 
криву: Сада&а 1фива би сс внатно олакшала кад бп 
цпвплпзовапи па])0дп дотлп до увиђавнрсти, да ce 
срећа појединог човека не сме осниватв na несрећи 
другог човска, и ona je политика најбоља која m^ 
долави у сукоб са мо])алом. 

Ивгледа вдеђутим да n у привредном раввоју u 
животу пма неких сталних појава и понављања као 
n код других. Слпчпу привредну криву 11])еичивео 
je свет n 1857 године. Бечки професор и национапни 
екопом Д)). Алберт Шефле nanncao je o тој криви 
кп.игу 185H г. под пазпвом „Тргошшска крива У 
годппи 1857" у коjoj слика тадатп.о екополи'ке крпзс 
света које су скоро сасвим индентичне са садатп.ом 
аривреднрм кривом. 11 како со тада привредна криза 
nnje вауставила на ррачици поједишсх држава, 
ма да су тадашње саобр^ајне ii])iuiiiKe биле jom 
тако рвћи у повоју. Даље, професор Шефло прича, 
да je и та привредна крива пз 1857 бпла скоросасвим 
индентична са светском крпзом ив годппе 17(.)9, na 
je гога мпшлзоп.а, да ce привредна Kjmaa лакше и 
n])e преболп ако ce што мањо употребљавају пали- 
јативиа срвтства n што Maii>e ограничава слободпа 
ni'pa и утакмица господарских, привредних снага н 
прплпка. To нас уједно упућује да ce овакве крпзс 
решавају у исти мах n код поједпппх па])ода, даклс 
пацпоналпо, и опда поједини народи ивмеђу себе, 
интерна1Ц10нално, као што ое то и у новије време 
са иввесних страна доанаје, чине покушаје сад са 
мање сад са више успеха. 

Повнато je национално еконоцско иачело да ce 
цене појединих артикала и у оптто 'j)o6e равњају 
према попудама и тражњи. Међутим, у аракси тосе 
начело гави и демантује, као што je то n сада случај 
са сшшо опадим ценама свих пољопривредних про- 
дуката, што je, у осталом, и узрок ове привредне 
свотске крпзо, a тто ce постивава међутим вештачки, 
картелпсап.е, o чему hy jom поблпже говорптп. Hpn- 
родпо би дакле и праведпо бпло, дасе цепе сппх дЈ|у шх 
продуката и артикала равнају према цепама жита и 
марвенесаМо вбог тога,штоеу тиартикли неопходно 
потребпп ва свакога човека без jiasjuute, него и због, 
тога, што ce ca продукдпјош тпх артикала бавп 800о 
namer парода.  Ha кад ce сшшпм падом цепа тих 
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^ртикала, које производи 80.0'0 нашег народа, ослаби 
куповна снага, оида со мора и тс како осећати и то 
У привреди н настати поремећаји и криза. 

Даљи равлог, зашто цене аољопривредних арти- 
кала лакшв, брже и у што већој мври падају него 
'['■'lupiiiiuTiiMfi ir фабричким 11])одукт11М11, јесте тај, 
Што фабричка предуаећа, којд купују и прерађују 
чољопривредне сировине, мање вшие, као што су 
У осталом код Tiiic ii фабрике шећера картелисане, 
имају на располагању велш^х кредита, капитала, 
и могу лакшс п дуже да тадрже коњуктуре и да 
чекају, него што то могу да чекају врло слабо и 
никако органиаовани вољопривредни продуцеити, 
ратарн, земљорадппцп. Истина je, да ми имамо врдо 
леп б])ој равних ратарских или вемљорадничких ва- 
Друга у држави, али то mije доста, jop докло у сва- 
коме мссту не буде таква вадруга и док све то вадруге 
no буду повезане у своје савезс, и док не буду тако 
организованв, да могу самостално одређиватм цене 
CBoJMđ продуктима и одржавати нх na одређеној ви- 
сини, та организација неће имати потпуно успеха 
11 6iili(> унок OKi'iuioaTueaiia од другпх 11))11иредних 
ПРупа. Само ивмеђу једнаких или приближно једнаких 
привредних бубјеката преди начело слободне утак- 
мице, иначе привредпо слабпјп мора подлећи и стра- 
Дитп. Економском прогресу ираввитку и оривредном 
прогресу nujo сврха да ствара богаташе, него да 
ствара опште бдагостаи.с. Картелисања равних ii])e- 
Дувећа пидустријс, могу нс само сувервно, монопо- 
листички да одређују цане својим прризводима, него 
Да индиректно утичу и на цене пољопривредних 
продуката, као што у осталом код нас чине u фа- 
брике iiiolic])a ca продуцоитпма iiiclie])iie pene. llu- 
тН1г,о картела код иас законски j'om mije mi додир- 
Нуто. Истина je, да код нас нема у томе опсегу и 
У томе броју картела и трустова као што има у 
Другим индустријским земљама, али код нас има 
таквих картелиеа&а, као што je BOII напред споме- 
"уто, картел фабрика шећера код нас, који могу да 
Утпчу на цеие пољопривредних продуката, и држим 
Да би u то пптаи.о картола т])ебало рсшитп. 

Ja сам још годнпе 1905 namicao кл.игу „0 кар- 
толима n трустовима", у којој се расправља и прика- 
8Ујв развитак n постанак картела, њиховв добре u 
Рђаве стране, и o томе како су се државе бориле 
чротпп сјшх тих ка'[)тела, бидо судским, плп адмп- 
вистративним путеад, и ja могу pelni pa су та разда- 
гања још и сад актуелна. Чехослоиачка реиублика 
x,,li(! да реши питање картела. Крајем lO.'il годтгае 
Мшшстарство правде израдило je иацрт закона o 
^артелима. У томе нацрту предвиђа се привредна 
Комисија, која be рад тих картеда да контролише. 
'федвиђене у нарочите одредбе, којима се рвгу- 
лишу споразуми o ценама, o кредитима и o трго- 
?ини картела. Господо, капитал, односно новац соци- 
Јвлан je продукат, и као такав има и треба да служп 
oiiiuTiiM социјалппм u друштветш сврхаМа. Његова je 
Улогд да служи бат тамо где се осећа највећа потрвба, 
"• Код нас то je пољоприпреда. Капптал, односно 
,10пац, даиас у onoj ирпиредпој кризи, nrpa ирло 
"елнку, можда и пресудну улогу. И ова привредна 
^риза уједно je и криза капитализма и мора што 
"Po да се саобрази садаи.им иотребама н цпљешша 
Друвдтва, a ако не, он be се сломптп. Разна велика 
^ривредна аредузећа издају велике оуме иа плате 
11 тантијеме својим чииоитпиша, чиме се поскуп- 
Jtyjo ионац ii каматн.ак, што парочито аоскупљава 
0hy тешку привредну кризу. Дужност je дакле свих 

меродавних фактора  и државе, и претставника ка- 
тггалпзма, да 110})аде сходтим мерама, како би се 
капитал упутио и араведно провео кроз све дру- 
иггиеие редоне уважавајући npn томе ијјпиции саме 
привреде. У оадање доба развијених комунш(ација} 
телеграфа, телофоиа, ])адија пт.д. Може се узети да 
je чптаи свет једиа ne само привредна, него и ду- 
ховна културпа целина, и јединица, у којој се сталпо 
npinii размена сировина и продуката, a тако исто 
врши се n размена духовних продуката. Садашња 
привредна криза je уједпо криза размсие екопомских 
добара, јер царинске препреке бтварају запреке, да 
се размеиа добара не вриш оиако како би одгонорило 
међународној потрсби. 

II na то европске државе тродхе једну четвртину 
свог читавог прихода. Друттво народа у фебруару 
1930 године сазвало je конференцију у Женеви, koja 
je радила na томе дасеуспостави царинско примирје, 
и у цил.у да државе одустапу од noBelian.a царинских 
тарифа, no, као што нам je иозиато то mije успело. 
После се радило na томе да се оспинају регионалне 
царинске уније, као што je Балтичка, Подунавска 
пт.д. дакле у земљама, где привредни Односн ппсу 
у нелпкој опреци. Ilo пајефпкасппје сретстпо je за 
то европска царинска унија, за коју се иарочито 
заузима и боЈж француски Мпнистар Бриан. Ha 
томе су се сукобида два супротна начела, iianMi; да 
лп he се политичка питања 11одн[)1111 привредним mi- 
Taiiiiraa плп he се ирпиредпа иптан.а подпрћп полп- 
тичким питањима.' Кад се међутпм уважп да je од 
280 вођбних ратова у Европи 250 вођено једпио из 
економских разлога, онда je аојмљиво и разумллгоо 
да се полптичка питања Морају подврћп економоким 
питаи.има u да je Бвропска унија јединн пзлаз и 
спас свима европсшш државама и нацијама и за 
њихову културу. Напред поменутом рацпоиализа- 
цијом лакше се, брже, са маше капитала п радних 
снага и впше ароизводи, те подузетипцп добијају 
и већи приход од тога, док со на другој страни 
иао IHTO смо впдели, (;тиара бсспослица, пемаштипа, 
осиромашење, гладовање. Рационализована јб произ- 
поди.а, no иијоуједно рационализованаипотрошња. 
Рациопализована су разиа предузећа, алшшје раци- 
оиализопаио'ii само друштво, сама структура дру- 
niTita mije иодешена према тој рационализованој про- 
иодит. Впдели смо како велика предузећа, велнке 
банке троше велике суме иа илато, na таитпјеме, што 
све иде маљс imuie иа терет најширих слојева народ- 
иих, ратара, радникаи улагача, a што све нарочито 
иоскуплЈује уз то и ноиац. Укјјатко, (Tnojiena je такиа 
ситуација, д<т.'јс на једној страни обиље и новац, a 
на другој странп немаштииа u глад. 'l'n ii])iii!iMiero- 
иаии елементи стоје сада no страни и чекају овршвтак 
крпзе, док je држава и друштво преузело на себе 
дужиост да помаже и нсхрапе беспослепе, гладие и 
сиромашне и да једап део на1)ода од укупног наци- 
оиалног прихода и зараде ис добије скоро ништа шш 
прло мало, док лаиопски део остаје onoj привиле- 
говадој страни. Овом приликом мимогрсд истичем 
како бп било иотребио да со na неки начин ор.га- 
ниаују и улагачи уштеда у новчаним ааводима, na 
да иа било који иачии дођу у MoryluiocT да и omi 
учествују код манипулације са својим улозима, те 
да се што npc -доиссе закон o баикама n o заштити 
улагача. 

Господо иародни послаппцп, ja сам мало опшпр- 
није говорио 6 привредној кризи да бих taorao оправ- 
дати cnojc неке напомене које liy учипити код овога 
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иројекто o Привродпом већу. Пријс но што je идашао 
Устав од Зсептембра 19.'!! г., KOJHnpefflBj^a оснпвање 
Приврбдног neha, ja сам, раам^ишљајући o привредној 
кризи, у томе смнслу паписао у јулској свесцп 
Загребачко екопомске ревијб „Банкарство" члаиак 
иод иасловом „Социјални caiieT", у коме сам члаику 
заступао мишљсшс, да 6» тај Соцпјалии саиот имао 
да доје мишљење u савете ne cako o привредним, 
него u o друпш iiaiiniM имтаи.има, дакле o културним 
II иолитичкпм [ттаи.пма, na сам дао то и тако име 
тој устапопп noja сс пмала оснонати. Прпвреда je 
])еал11а осповица namer живота, nauie егепстеЕшнјо, 
тиче се свпх сталогка n зашшаи.а без разлпке, na je 
опда природпо кад та целппа, тхрод, друштво п])ет- 
стављепо у свима ваншиааима, no разппм свбјим 
оргаппма, р&СЛравља ПО (ипма пптап.има која 
ее ibera тпчу, дакле не само o привредним питашима 
пего u o полптичким питаи.има, o културшш пита- 
п.пма. У тај Соцнјални савет имали ои, дакле, да 
уђу прстста.1П11гци свих привредних, културних, рад- 
пичкпх установа и организација, поЛитичари, прет- 
ставипцн науко, ултстппцп, религије, укратко прет- 
ставппци пашо духовне п .материјалпе културе. Taj 
Соцпјалпп савет имао би дакле да будс иека снптеза 
читавог пашег привредног, културног u полптпчког 
жипота, био бп na некп пачпп посрсдпик, рогулатор 
и контрола код свих одиоса евих занпмап.а у држави, 
јер су досада сва заииман.а урвђивала својо интеросе 
без обзпра на иптерссе других вани^лања н бсз об- 
зира na пптересс целипо, те je зато n долазпло до 

•еупротпости n пејодпапогтггппзмеђу разппх сталежа 
и између поједпиаца у пароду. 

Укратко, тај Социјалип савет као крајљу мсту 
п.мао би да остварује што јо могхће ишиб ооцпјалпу 
11Ј)авду, јер MU знамо да све кризе a п])ивредпе и 
духовне последица су соцпјалне пеједиакости u ne- 
правде, као што наС у томс учи историја од давнина 
до данас. Taj Социјалпп савет имао бп да шравн.ујс 
социјалпо опрекВ у народу u да читав nam живот, 
социјалпп. привредпи и полптпчки приводи у npu- 
родпе колотечипе. Круг овог Соцпјалиог савета био 
би куд u камо iniipir ц ефикасиији noro овог Ири- 
вредпог neha које je пама предложенб, јер би ono 
na iinipoj ocnoBii, jop бп пмао поред осталог да дајо 
enoje стручно Mimm>en)e ne само o прпвродшш, пего 
и o културшш n полптпчкпм пптап.пма, o ĆBMvi'a 
пптап.пма naiin;r нарбдног n државног viniBora. 

Ifain привредни живот подаго стварно оделити 
ОД културног и полптпчког vKiinoTa, na C тога пад 
KOIIOMO да стварамо једап савотодавпп opran за >■]»(!- 
hoii.o прпвродпог живота, нема равлога да истовре- 
мепо ne учттмо TO и за полптпчка n културпа im- 
тап.а, n na тај пачпп добпјомо једап opran којп in^ 
водпти рачупа n даватп CBOja адишљења no свима тпм 
пптап.п.ма. Ja сам увереп, гооподо пародпп посла- 
пицп, да би овакав једап Соцпјалпп еаист бпо од 
неоцон.ииаие вредпостп no целокупап паш полптпчки 
n приврвдни живбт n да бинамслужио na, част, и 
пама овде у Скупштппп a и пашем пароду n ДЈЈжавп, 
јер такве уотапове пома nn код једпог другог парода 
л државо na свету. Ja бпх молпо Крал.евску Влад.у 
n Г. MnnnoTpa трговппе да o овпм мојпм напоменама 
поведе рачупа n да пм пзађе у сусрет. 

Господо najio/inn поелаппцп, мп смо Двмократски 
народ n држава. Савремена домократпја, модерпа до- 
мократпја nnje mune само полптпчкп појам noro n 
11рпв])едпп n културпи појам, n no задовољава оо 
впше caAio полптпчкпм правпма, слободом n једпа- 

кошму, nei'o тражи n културна n прпвредпа права n 
слободу n јбДИакОст. Г.ва та питања у naJToniiijOJ су 
органскбј n каузалпој возп и [)ошаватп једпа од 
IMIX. бсз обвпра na друга, na бп бпло успошпо. Из 
тпх разлога, господо, ja друкпм да je ocniiBan.e со- 
цпјалпог оаиота плп ооцпјалпог већа, опако како 
сам on ja изложио, једна потреба. Господпп Дј). 
СтојадЛновић се у сво.м говору пзразпо нако бп то 
Прпвродпо Bol.e тробало да нађе саветодавпп opran 
n за друга социјална пптап.а. И on cant осетпо jo 
празшшу овог законског предлога, кад je дошао na 
мпсао, дапам je потрсбап једап, oj)ran који бп давао 
оавете n М11и1л.еп.а n за пека друга a ne оамо за 
прппредпа пптап.а. алИ on nnje дао копкретпу форму 
тпм овојпм пзлагап.пма. Јадрлтм, ме})утпм, да сс 
овим мијп.м напомепама n мојпм предлозпма та праз- 
nnna MOVKO да попупн.Са техппчкпх ])азлога држим 
да бп се овај закопскп предлог могао врло лако до- 
пупптп: л10сто Прпвредпог Belia Могло бп сс polni 
Сбцијалнб BOIIO плп Соцпјалпо-прпврсдпо веће. За- 
датак тога већа био бп, поредосталога, u тај. да дајо 
стручна мпшл.оп.а ne само o прппредшш, noro n O 
културппм n полптпчкпм ппташпма. Ha завршетку 
молпм господу другове n пародпе послаппке да ме 
помогпу у мојпм предлозпма. a МолиМ n читаву Скуп- 
штппу за  то.  (Одобравап.с n пл.ос^кап.е). 

Потпрстссдти: КарЛб КовачениК: Има join 16 
прпјав.љеппх говорппка. Да би се дебата тогла за- 
B])uniTn na време, молпм господу послаппке да у 
својпм гово])пма буду краћп. Има реч народнп no- 
слаппк  г.   Мплппко  Милутиновић. 

ЗХилшгко Mii.i.VTiinoimli: Господо пародпп посла- 
innni, пред пама j o пројекат закопа o Прпвредпом 
већу. За устаповл.еп.е Прпвредпог већа као законо- 
давпог тела речепо je и у оамој Беседп II>. В. Крлљл 
од колнке je пажпостп. Ово пптање nnje покрепуто 
тек сад, ono je покрепуто још npe 10 годппа као пп- 
тап>е од велпкс нотребе, када je пстакпуто да je по- 
требпо љегово увођоп.о у Живот. Алн, господо, то 
се пптаЈг.о nnje могло решптп пз разлога тога што 
nnjo било у Скупттппп слоге n што nnje бпло јо- 
дппитва. Ja као народнп послаппн од 6 јапуара 
могу смело да кажбм да се нису могла ^јешптп мпого 
паи.ппја n Mnoro крупппја пптап.а због тога, што 
када je једап пародпп послаппк пзлазпо na говор- 
ницу да говорп, п.ему со nnje дало да говорп. Сад 
мбђутим овом приликом, ja мполпм, да сс ne може 
казатп како no може да ее радп n како пома слога, 
n ne зпам ово и ono. Устаповл,еп.е Прпвредпог Bcha, 
господо, Mene парочпто радујо, јер he у n.ora ућм 
и људи пз nanio пољопривреде. Г1о зггкопском пред- 
логу o Ирииродпом nohv улазо у и.ога 28 предетав- 
ппка пз пољбпривреде, задругарст^а n шумарства, 
5 претставника радппка n прпватппх памсштеппка 
и 15 претставппка јапппх радппка пз областп npn- 
вредпе n (■оцпјалпо. Ј^огподо, jaeno je да мора кро- 
путп na боље, зато што he ту доЈш људн опет пз 
парода, Koju he зпатп какво je стап.е у пароду n 
Molili да дају потребпе ићструкхЏЈЈе које буду од ILIIX 
ватражевв. Bn зпате јодпу пашу ста])у бељачку no- 
словпцу која каже: ,,.Где je mnne jaja, ту je ryiuha 
чорба". И зато, господо, ja ('матрам да he уво^еи.о 
Ирпвредпог neha у жпвот бптн од велнке корпстп 
јср пред нама стоји велпкп број закопа које треба 
рошптп, од којпх hy ja помепутп оамо пеке. Ano 
мпелпмо да oo ублажи крпза у пароду, која je napo- 
чпто захватпла nac сељаке, ja мполпм да he се Влада 
постаратп да урадп шта je нотребпо. A да сс Влада 
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стара уверили смо се ;m ono кратко време. Донета 
('У од Народне скупштине два вакона: Закоп o снаб- 
Девању сиромашних вемљорадника и радника дрвима 
11 продаји na мало, и Закон o одлагашу иввршења 
одлука и опраштању новчаних казни no шумским 
кривицама. Кад се јо Вдада постарала да се донеоу 
ова овако два важна вакона, којима je циљ ублажење 
Криве, у року од два дапа, јасно je да he со Влада 
ч у будуће старати да се ублажи ова крива. Ona 
Два вакона која су за два oua дапа допота, у пре- 
ђашњим скупштинама до 6 јануара, нису могда да 
сс допесу im :ia диа месеца. 

Господо народни посланици, мој крај ji' брдски 
11 у MOMO крају сел.ачки народ живи искључиво од 
воћарства и сточарства. Наиш су се воћ;њаци мс- 
оутим сада већином исупгали, ади и опда када су 
fm били добри, ми (-мо ародавали ракију 7—S дпнара 
кило, a сада су воћЈвацивећиномисушениикадасе 
Ие можо nalili umne пего јсдаи иодосети део шљши^ 
од онога што се налазило ii])o 5—G годнпа, мн пашу 
ракију дајемо за 2—-3 дииара кило. Сем тога напо- 
Иишем да MU сељаци на једаи хектар земљишта иод 
воНн>аком плаћамо 3 пута више прреза нвго што 
члаћамо на један хектар ввмл>ишта под н>ивом, и 
иад neli плаћамо порсзу 2—.'! пута већу na воћн>ако 
вего na и.ппу, Miu'jinM да je u оправдано да нас осло- 
^оде од one трошарине. 

Опет папомпи.ем да се толпко ])ада није могло 
свршити nn за два мсседа. 

Господо на])одп11 иоглаппцп, nam парод со na- 
Лави у једпој тешкој економској n флнансијској криви 
11 падајмо се, да ће се пајпоппјпм ваконима репгати 
11 равдужвње ('ел>ака. Mn сматрамо да lio баш ono 
Привредно nel.e, које сада уводимо у живот, доста 
Доиринети донршењу опога закопа. a ja онде 
смело каЈкем, ако с.е onaj закоп не доиесо, ми сол.ацп 
просто имамо да скрахирамо. Увмитв само ono у 
063ii|); оида када смо ео мп задуушшалп n куиопалп 
:i|,M.i,y и стоку, купопалп смо једпу краву за 5000 
ДИнара, a једпе полопе за 8000—10.000 динара и 
камата je тада бида 12%—14%. Сада када треба нашо 
Дугове да одужимо, мп ародајемо краву коју смо 
"латпдп .'5000—5000 дипаЈК! за 500 дппара, a one 
"ojioue које смо платплп 8000—10.000 динара арода- 
ieMo за 1000 динара. Камата место да je сада мања, 
^ча je од14% попелана28%—30% паипрелавипреко 
■'""d- (Дугиан Живојцновић: To je тачно). 

Гоеподо народпп посданици, цео народ који nar 
Je бирао упро јо очи у nac, озекујући да види шта 
''смо ^и еада урадити n да ди ћемо народ спасти 
0Д one бедв у коју je упао. Mn, господо, кад будемо 
0тишди, neliOMo Molili nmiie да кажемо: ИисМо моглп 
Ч^ радимо, јер није бпло слоге ме1)у нама, као што 
'Mo то раније моглп да кажено. Росподо, сада je 
^un слога и зато омо сада у стаи.уп да радимо пда 
"омогиемопароду уз помоћ иладо. Баш ce у пројекту 
0вога вакона каже да lie ono Цривредно веће пматп 
11 ТУ функцију, да решаваoтрошарини, и ja сматрам 
'^ lie овај вакон допршк ти да се трошарина и укине. 

Ja сматрам, даћесеувођеавм Привреднога већа 
•N жциот и допошеп.ем onora вакона постарати уз 
"рииомоћ Краљевоке Владе да ce од one трошарине 
осдободимо. 

Росподо народни посланици, увођењем Привред- 
11ога neha у vinmoT cMaipaM да he Св учинити доста 
Да (''' смањицарипа, aCMa»>eii.eiM цаЈшпе, мистм. да 
tie наши продукти na боље крепутп n да l.e noi тепсмо 
^ко и те нриае нестати која je вахватила цео сввт. 

Д^аогатоесппдпЈу ono ll])iin]ie,tnonehcyhnliecTp\ чп.а- 
циив еппх професија, исматрам даћето Већедбстадо- 
принети да ce пзмепи инвадидски вакон. Ko дапас 
има мпого инвадида, којпма je, како знамо и na 
којп пачпи, укппута инвалидска потпора Ja hy 
паиомепутиједиога... [Риста 1)Окић: To није инва- 
лидоко иптаи.е!)... Кад будош rouoj)no, ja теби иећу 
упадатн у реч. — Ja ћу напоменути једнога чопека 
пз еела Горачпћа, Владнмпра СнпчпКа, којп iieAta 
деону руку,.и тај човек nn до данас не прима инва- 
лидску потпору. Ja мисдим да onaj којп je остао 
без руке n nore, има арева na потпору, и сматрам 
да то инвадидско право потпоре ne треба укинути. 
И зато сматрам уврђењем Привредног neha у живот, 
a уа припомоћ Краљевске Вдаде и nar који смо 
овде, да he ce то пптаи.с репштп n да lieMo ce џоста- 
рати да тп пппалпдп добију потпору, n да ес тај 
вакон ивмени. 

Господо на])одп11 послаипцп, велпка je незапо- 
сленост, a чим je велика незапо'сденост, онда je мала 
iioTi)oiuii.a. Зашто? Зато што onaj којп no може да 
со запоели, кад нома посда, on псма у џепу новаца 
да купп хлсоа и с хлебом. Л кад je вапосден, on пма 
да купи једно n друго. Што je neha вапосденост, већа 
je n 110тЈ)ошња n nehe су цепе папшх вемљорадничких 
продуката. Ви добро пидпте, кад долазпмо n кад 
пзлазпмо пз На])одпс скупштине да nac чекају ве- 
дике масо света, и да нас једни пуку за џоку, a други 
за руке, n моле да пм иомогпемо. 

Ja hy пеколико речи да кажем, — пска ce то 
no сматра као оптужба, него ради евиденх^ије да ce 
посапетујемо, да со догопорпмо. Ja мпслпм да ce 
уно^еПЈем 11])пп])едпога neha у жппот, n сама Кра- 
љевска вдада треба да буде за то, треба да аредвиди 
да пенвионсри, којп су no другим надлештвима, 
имају пли да ео одрокпу своје попзнје, a примају 
пдату, иди да уступе мег.то другића да ce вапосде. 
(Пљесак.) Има пенвионера, ja nx зпам, нећу да их 
спомпи.ем опде у Воограду, алп n у Чачку, где су 
поједпап вапосдени, a иеизпју коју прпмају дају na 
кп.ижпдо у запод, n од one плато, коју примају као 
запоглемп,   иадржавају   inojv   породпцу. 

ГоопОДО, да лп je njiano да рецтш једап човек 
пма два комада, a другп да метпе руку ва аојас u 
да му iq)4o црева. Ja мислим да ho со увођоп.ем овог 
Ирппредит' itel.a у vmmoT, a уз iipnnoMoh КраљвВСКв 
Владо, ona крпза ублаиштп, n мисдим да he со o 
опомо nonec.Tii рачупа да Ce у гоку ono сесије доиеоо 
Закон дако има пботију, пока живи од шегопе пен- 
зпје, a ако xohe пеко моето, нека ce одрече овоје 
пепзпје, те тако да со nanpann моето n другим љу- 
дима да ce упосле.     "   ■ 

Господо моја, ja сам као сољак колнко сам зпао 
ronojmo, јер сам учио чотпрп равреда ооновне школе 
n номам гимнавше. Cno ono што сам ronopno, говорио 
сам овако како ja мнслпм n како мпслп мој парод 
n нвјављујем ;tahy глаоатп за onaj закоп. (Иљеокаше). 

Потпретседник Г. ЕСарло [Совачсвић: Реч има 
па])0Д1ш посданик г. Мидивоје г

1ј. Исаковић. 
iMiuiiiiiojo Т>. Исововић: Гооподо народни посла- 

ппцп, поднетим ваконоким преддогом Краљевска 
Вдада искупида je n своју ))оч и обвћање дато са 
najnninor места. Жеља толиких генврм^ја, једна 
од усдовних тачака мпошх резолуција равних при- 
вредних оргаппзација, највад и жеља првог^ jyiio- 
словепоког парламоита оппм закопскпм пројектом 
налави ce на путу остварења. Нашпривредни свет, 
onaj  којп  истински интенвивнр  аривређује  преко 
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Привредног liolui, до11Т1 iio до форума, са кога ho. 
моћи дати своје мишљење no свима iij)nit})cj(iniM пп- 
таљшца, која га интереоују. И само ono за мене 
било би дрвољно да со опјјодолпм за оиај ваконски 
пројекат. Али постоје и други равлози који мо чиие 
вадовољним- Начин на који се аредвиђа <!асти» 
Приврвдног већа потпуно одговара поозребама и 
садашњем времену. On искључуЈв сваку класну 
борбу и прорачунски обухвата све r}»aiic иашо tipii- 
вредо. To je у тојшко билопотробпо. jop ono класпо 
o(i|)u(!, ]i(i]io4UTo у моглодп.е н])еЛго уаеле су таквога 
маха да су донеле у питање читав ])ад наших ари- 
вредника. Ham привредни ншвот ио сме бптп у внаку 
класне боЈјбп, у зпаку бо])Г)о грана и овај ваконски 
пројекат потпуно то искључује ичз тога je прихват- 
.i.nn. On jo и праипчаи, jop iijicMa navinioi'ni 11]тп])(!Д- 
иих грана продвиЈја и ваступањв, и не искључује 
im ,j<',i,ii,v ipaiiv, као и што 11])етста1)1П1цима грана не 
памеће класну искључивост, иего mi ставља у дуж- 
ност да хармоничит! ])адом jionjtnnocv попсолпда- 
цијн аахае ;(])'/i;aiio и иЈпгпрсди^м iiaiijtoTKy љеном. 
Усиох привредни aanuculio од људи који у и.сму 
буду биди. Класној искључивости гу ипјо место. 

Такви су, то jo Агојс скромно мшпљење, ув 
извовнике у канцеларији компромитрвали један од 
иајхумапијпх вакона, a то je вакон o пшеници. Још 
ман>е lio места бити привредним аматериада. Ilpn- 
вредник јо онај који приврвђује u себи и другима 
и гамо таквима je место у Привредном већу. Дубоко 
сам уверен да ће ијж ивбору Краљевска Влада тако 
тх тумати. Л с обвиром да jom пма доста аријављених 
roiio])HiiKa, укавујући на oito UITO caiM мало про ре- 
као, да Gii дао могуЈпиитп и д])у|'им,а да шшосу оио 
HITI) je основно у ouoMo питању, и са свега ивло- 
женог ивјављујем да ћу аа onaj ваконски ијјодлог 
Одбора гласати и у цслости и у појединостима. 
(Аплауп). 

Потпретседник Карло Ковачсви^: Реч има на- 
родии посланик г. Михајло Крстић. 

Михајло ЕСрстић: Господо народни поолаиици, 
кад no бих повнавао прилике мога краја, кад не 
бих внао у какпој со бодп и иоиол.п iia.iaiui ^ioj народ 
u целокупан паш наррд, ja ne бпх ивашао на oi!y 
трибину да увмем реч n да проговорим o тој oja)- 
иомској криви. Ади сматрам, пошто повнајем теш- 
i.nln' у којима се наш иарод налави, да ми je дуж- 
ност, да, као народни претставник, помогнем Кра- 
љевскбј Влади и Скупштини, ивношењем »nora миш- 
љен^а, да на пеки начин ублажи економску крхгау, 
joj) сам сиестаи да ту кризу не могкомо јјошити, јер 
није то само код пас него je тако у целом свету, a 
да je само nama невоља, м,и би je лако рсшилн. 

Краљевска влада, iiMaj.vlin у пиду то тешко^о 
v којима се налави наш народ, имала ј«! идеју да 
дошчи onaj законски пројекат, који треб^а ових дана 
да ивгласамо, a то je вакон o Привредном већу. 

Ja повдрављам ту иницијативу Краљевске Владе, 
јер мн даје докава да Краљевска Влада схвата теш- 
коће у којима се nam иарод налави, ади отворено 
кажем, да немам вере, да be та установа помоћи 
штогод решењу, ублажењу oise Kj)ii3e. Ma да су преД- 
говорници аричали o корисности ono установе, ja 
имам cnoje друго митљеше, мишљење опортунитета. 
Г.'ад зпамо <l>oi)My у којој се нашп вакони доносе, 
кад зиамо да иадшо два ваконодавна тела: Скупштииу 
н Сенат o кад внамо, да сви ваконски аредловн треба, 
пре no IHTO дођу пред Скушшчшу, да иду у Одоор, 

a кад се aha да со иаш парод налазп у катаотрофи, ja 
мислим да нашему народу, аЗко xoliei\u> тошко стан>е 
да лечимо, треба брва ихитна помоћ, joj) сало 6j):ta 
noMoli арава je помоћ. Иначе одлагање и спора иврада 
ваконских пројеката, нарочито <:ада, у дапаш11>ем 
тешком времену, a jom кад вншо, да оо ва ту уста- 
нову траже материјални ивдатци, ja со бојим, да се 
no одоцпи са ублажењем one криве. 

Crni аредговорници, a наЈ)оч11то г. Министар тр- 
говнпе, он јо Gam jioitao, да je К])ал,оиску Владу 
подстакло да onaj ваконски njio/por подисго, Ј)езултат 
нскуства страних вемаља. li бацио će Gam па онај 
ваков који влада у Францу( кој. .Ta мислим да je то 
зло, тто MU увек увимамо аримере других земаља, 
a ne увимамо онако како lio тај ваконски пројекат 
Пити целисходан ва наше прилике, и ие увимамо га 
у времену, кад je ои применљив. 

Кад се једап закои гради, мора, приликом ДО- 
иошои.а јодиог ваконског иЈ^длога, да се ооди j)a- 
чупа o времену и ириликама. II француви су тај 
вакон u ту установу установили на време, оида, кад 
mije Пило Kj)ii3o, TO еу ла тај пачпи спречили и нису 
дали да се крива појави. Moje jo мшпљои.о, да јодап 
ваконски пројекат треба да лечи једну ствар, али 
к^ад јо Пологт ухпатпла маха u IIJIOTM катастрофп, 
'i'pcoa хптио лочо11.(\ и no (мо со отс.канати ствар. 
lldiiiTo се noiiima сложила са овим предлогом и пошто 
Le тај законски предлог проћи, јаћунасамзаконскн 
предлог да дам enoje мтгопоп.о. Ja сам члан тога 
Одбора ва Привредно веће и кад се решавало o 
начину формирак>а Привредног већа, појавила су 
се два равличита гледишта. Једно гледиште васту- 
пано je од чланова Одбора, да формирање тих чла- 
иопа 13olia треба да буде путем именовања, a друго 
гледишто било je, да формираље чланова буде путем 
двлегиран>а. И ja сам ono аристалица опога д])угог 
гледишта нз два разлога и објаснићу зашто. (Гла- 
сови: Већина се сложила!) ОбјаотЉу зашто оам 
иоштопалац принципа већине. Дпа разлога су ва 
odaj систем делвгиран»а^ koja су нас руководила, да 
бранимо такпо шхшљење. Ти су равлови политички. 
i\lii омо cnocini да се налавимо у доба кад имамо на- 
рочито велике људе — стручњаке, који треба да 
чино ту установу, у оповицији, п ти људи никад 
uelio до^и као аретставници овога или онога ре- 
жима, али Гж дошли као привредници, као iij)iija- 
To.i.n својих оЈиаиизација, и omi биј делегирани од 
(Tj)aiie тих делегација, ваступали интересе не само 
cnojo бранше, no само (поје.групв исиндиката него 
ујсдио и интересе народа. Лајзад, то што се данас 
са ове ionoi)mine чуло n ставило ијштпп опога пред- 
лога, да би, у случају делегирања, поједине оргаин- 
зације делегирале cnojo чланове, који би ваступали 
само иатересе свога сталсжа, ja сматрам да то апсо- 
лутно ипјо тачио. Ja СМатраМ да то mije тачпо и са 
onora равлога: Лко поједине органивапије делегирају 
cnojo л.удо, omi lie делегирати људе способније него 
UITO liOTooiiTii иутем имеиопаи.а. Сталешких интереса 
и сукоба nolio бпти. Највад, они ће бити правв 
претставници групе, односно сталежа, који прет- 
ставл.ају, aoulio 11Ј)стстапљет1 crni сталеиш. У ii))ii- 
лог onora говорим, 1ос11одо, са ових равлога. lio 
закоиу o удружењима данас су национални синди- 
катп н сва удружења именована, u сад, кад бп то 
исте људе именовали, omi пе би били претставвицв 
сталсжа nj етстаппици појодттх oj)i'aiiii3aii,iija, joj) 
onu не претстављају те органивацпјв; пошто оу већ 
раније ио закоиу   o   удружењима  omi  пменопапи- 
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Дакле u то je Други ])аз.ч()1', који Me je гопио да 
будем за принцш! делепгргиБа. И највад са тим 
сам се Gnu аомирио, али сад уамимо, господо, де- 
фштццју oiio установе: Шта je то Привредно всКс .' 

To jo скуп струч№ака, icojn имају у једном кон- 
кретном случају да даду enojo стручно мишљсијс. 
Међутим, iiaiiaijiai|i П 11]1сдииђа, поредтихстручњака, 
п иоко експертв. И тм експерти имају исте дневнице 
као u M.iiiuoiiii Boliii. Дакло тај број од 60 није де- 
фипптииаи, jop дајо могућности да on буДе и већи. 
По MOMO мишљењу то јв/једна аномалија у вакону, 
Кад се UHU да у ИЈпшродпо nolic долазе стручи.аци, 
пгга he нам опда експертиЈ jep ти експерти, то су 
већинОм обично арофесори Унићервитета и чинов- 
ници појединих Минист^фстава, који noh имају 
•'nojo плате, и оида што да им дајомо ове награде. 
Дакле ja сам био противу тога. 

Исто тако у овом вакону видео сам једну неправ- 
Ду. Кад сс itoli хтоо комирати јсдаи страни 8акон; 
гребало т'а je копиратв онако какав јо у ствари тај 
вакон, у т'олико ii]>o, штоје ir оам Г. Министар рекао, 
Да су тај ваконскв предлог увели ва подлогу овога 
вакона, jep се слаже оа нашим приликама. Међутим, 
господо, члан 7 овога вакона аредвиђа награде, 
иутио трошкове, члановима који оу ван Београда 
и и.пма <,о предвиђају дневнице, a оним чла- 
новима, који живе у овом месту тс су дневнице уки- 
IIVTO. Ja сматрам да јо то неправда, неправда уто- 
niiKO пре, jep оо том одредбом nelio датп могућиост 
једној најсиромашнијој класи, која je увек до сада 
била гшечена, a то je радничка класа, да буде ив те 
класо ма ко у томе Привредном већу. To jo немогуће 
иа равлога, што je та класа пшпена наградв. Ми 
сви внамо, господо, да један радник, ив места се- 
ДпштаВећа, који u био ивабран ва члана тога Већа, 
мора да напусти свој пооао, a он мођутим ne можс 
Да напусти свој посао, и да остане и on и његова 
жена и доца без вараде, кад му се та варада овом 
одредбом укида. Ja сам дакле вато, да се не арави 
никаква равлика ивмеђу оиих nau 1моота содпшта 
Привреднс^г nolia и опих који су у месту. Лко се 
no n.ialia једнима, да ое ue плаћа ни другима. Л кад 
се oiniMa ван места n.ial.ajv путнИ трошкови, вашто 
Да со u овима не дају иаградв? Дакле, господо, im 
један човек, a нарочито радник, ие може да дођо 
na један рад, посао, акр га но наградите. Дакло, 
треба или дати свима, или не дати-ни јодиоме, a не 
правити равлику ивмеђу оних ван 1)0ог])ада; и оних 
У Београду. Ако се žohe, нека оо опима нз упу- 
'i'paiuii.ocTii да оамо путиа карта и ипшта иише илп 
У противном треба свимаплатити. Ja мислим да овај 
вакон, a и циљ саме one установе вахтева да <е омо- 
1'yliii приступ свима људима који овојим внањем и 
способностима могу општој ствари помоћи. Покре- 
пу-'io се бнло inri'aii.o кад сам био противан пред- 
Логу одборском што иисам iio'rimcao мишљеље 
^'OMiiio. 'Го оам учинио с тога, што сам увек био 
карламентаран и као такав u поштовалац принципа 
l;olaiiio, и кад je већина бнла ва onaj преддог, ja еам 
i'ii iioTimiao. II овога пута сматрам, господо, да je 
^отребио да ваадолим Краљввску Владу да § 9 
"i'oi'a liauoiia ивбрЈПпе, jep je непотребан и то иа 
Радлога који сам ивнео овде; jep кад je Привредно 
'"'l'o (аотављопо од стручњака, шта су они noro екс- 
Иерти и онда шта be иам други експерти. To he само 
Да.ти могућност оповицији да верује да се само 
ааграђују појединци.  (Гласовц.^тако je!) 

Потредседник Карло Ковачевић: Реч пхга из- 
веотплац BeLime  r.   l^iamco  Авредовић. 

Иавестилац већине  Бранко Аврамовић:   Веома 
MU jo жао да мо])ам кориговати мога jq)yrav. Михај- 
ла Крстића у једној и.еговој тврдњи в да му uav.i.cM 
да inijo аравилно схватио crna]), jop чланство 11]HI- 
i!])e;iiioi' већа je иочаоко знап.с п чланови I [ривредног 
učila пемају награду него имају да ])адс хонорарно, 
имају само оштету ва ефективнв TJIOIUKOHO у облику 
дневница, a нр може бпти im речи p награди го- 
споде, која станују у Београду, jep они станују 
код enojo куће, omi се код Kylie храпо n иомају im- 
каквих ванредиих ивдатака. Међутим чланови Beha 
који морају да дођу ив унутрашњости, они морају 
да плато преноћиште и храну u имају ванредних 
трошкова IHTO иначе, да седе код својпх njiia, no 
бн нмали. 'l'o jo што сам пмао да кажсм. [Гласови: 
Тако jal) 

Потпретседник Карло КовачсвЉ: Реч има по- 
(viainiK i1. 1'iicTo 'looKiili. 

Ристо Ђокић: Госпрдо народни посланици, ва- 
кон o Прввредном всКу n o Привредном савету у 
иашој држави отеже сс 10година| a предвиђен je веђ 
u Уставом од 1921 године и чини част onoj Влади 
што га je сматрала за хитну ствар и ва један од првих 
закопа у нашој држави. (Усклици; Живео.1) Али, 
господо, одмах се иошло иогрешпим путев!. Закон 
o Прпвредиом оавету пмао je да иодпеоо г. Минштар 
11ољо11])г11!])оде, jep смо Ми еминентво 110Љ011р11В])0Д11а 
земља, n ваконски нацрт тробао je да поднесе комитст 
Мшшстара који су валнтересовани овим питањем, 
a то су у oiioM случају Мивистар трговине и инду- 
стрије, Министар пољоирт^једе u Министар соци- 
јалие полптике. Сам na^iT вакона no себи дошао 
je у доб])ој iiaMejm, али je био слабо стиливован и 
мп смо га мало иоправнлИј помогди су нам људи 
којп оу у томе вешти. Неколико предговорника спо- 
мип.алп су како je претрео upe подиепшао, a како 
je uuiao после подне. Ствар je у овоме: Mu смо аре 
подне видсли доста наклоности ва иашо вахтеве 
код Г. Министра трговине и индустрије као под- 
носиоца ваконског нацрта, међутим после подне 
ми омо видолп да се остаје прн томе и да се каже, 
тражи оо овако и тражв ое оиако. Лила јо једиа 
средвна, која je стварно бида најјача, a чије сам миш- 
љење u ja ваступао, a то je, да ие би било лепо, да 
се у овакав један форум •■no бира од стране кор- 
порација, HUTII би трсбало дозволити да ово именује 
Краљевска Влада. Нека јвдну половину бирају 
корпорације, a једну ^оловину иека поставља Кра- 
.i.onciva Илада. Господпи Мттотар трготше je шазао 
да je TO немогуће, joj) у нашој држави иема доволто 
KO])iio])aniija да бп сви сталежи Могли бити ваступ- 
.i.oini. Међутим, то imjo тачао, ми имамо трговачке, 
обртничкв, индустријске комо])о/ na пмамо, госиодо, 
n радничке коморе, na пмамо n адвокатске коморе, 
лекарске коморо и пзгледа да ћемо ускоро иматии 
коморе димничара n бабица, алп вемљорадничких 
комо])а у iianioj земл.о])адт1чкој земл.и ипкако још 
нема. Али, кад их већ иома и док го ие формирају, 
1)ед би ono, да се консултује Савез вемљо^адничких 
вадруга, да делегира некога и не бп био никакав страх 
да буде једиа половпца чдаиова делегираних, ради 
тога што je Прпиредио BOIIO no своме саставу само 
саветодавно тело и то iftu у Босни и Херцеговшга 
no!, зиамо, то Bol.o, то je као црквени суд, пмаш да 
кажеш што хоћеш, да ne може човск да жшш оа 
женом,  алп док no замолпш жапдарма да стВори 
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мбгућност да ce човвк растави од жвне, не можс 
oe раставити. Сматрам, господо, да Mir један доо тв- 
рета у приврвдном животу треба да претуримо на 
привредне корпорацијв, нека сваки осети тервт. 
нпшота и тс))ст рада; то jt1 и ради тога потребно, 
што (Мо ми доншвели јодпо ивборе где mije било 
једне опозиционе листе и онда нас као посленике 
сматрају да смо мп бев ауторитета, na онда ивабралм 
СМО Сепат, ir опст јо прошло Пса опоиицијо. (lipo- 
тести: Го1!0])11тс o naifoirv, то иома везо.) Beaauo 
je то... и да целину поставља Влада. Вдада тиме 
арима на себе ввћу одговорност, иого што je потребна 
Краљевској Влади та одговорност. li онда, господо, 
вакон и Иршфедпом noliv предвидео je да имају 
ту експерте. Лко je до стручшака, хвала Богу, 
имамо iix ii увек ce може поввати експерт, и с^раха 
од рада и хетврогвних елемената у Привредном 
већу ис можс бити. У томе je вло да ce цм класно 
не иврађујемо, да ce не трљамо, a дијамант ce тр- 
љап.ем комад o комад глача, na и у Прииредном 
већу мека ce иотару и измељу ч нека иало дођу 
готови п])сд нас, a не да ми читаву мељаву овде 
изводимо. 

Даклс, дпб])и je ншвра била оиих који оу pa- 
диm ону средину, која je прла наизденована, a аосле 
je испало да оу  гг. Др. Анђелиновић и   Шурмив 
nniiHviii одвојепо Miiiii.'i-eii.e. Omi су ОТИШЛИ >   другу 
крајност са којом ce ja ио слажом, да корпорације 
cnc бирају. Да ге свело на ono што смо мп тражили, 
да ce половина бпра, a половина поставља, При- 
вредно nelie бп [1ретставл>ало нашу вемљу како т])еба. 
У осталом оно je потребно, M\I смо с тим вакаонили 
u бол>е je ишта пего шппта и ja liy гласати ва onaj 
закои како je преддожеп. (Лилау;! u уштцп: /l.mtco!) 

Потпрсдседник ЕСарло Ковачевић: Има реч 
1[а])одт1 аосланик г. Д]|. Људевит Ауер. 

Др. Људовит Луер: Госиодо паЈтдпп иосланици! 
Кадјсииашао \ipo)\ iiac закоискп предлог o Привред- 
иом neliv, било je ujmo пптаи.е којеје сиаки од нас 
имао да ])eiiiii, да ли je уопште опортуно да ce сада 
оснива Привредно веће, кад смо добпли Сепат. Да 
.m je, кажем, опортуно, када смо jiojicjt једног no- 
литичког тела, Народне окупштине, добили још 
једно аолитичко тело, Сенат, које je један новум у 
нашем државном животу, са којим још па))од није 
сраотао и чији вначај и важност jom нису прожели 

"и<ч})од11у свест. Да!?.!!', поред једног попос политич- 
ког тела, стварамо јошједноново привредно тело, и 
то у часу највеће привредне криве, кад ce мора 
пааити на сваку пару. 

Ja држим, господо народни аосланици, да cuo 
MU вавођењвм Привреднога већа код нас потпуно 
погодили жељу народа, да народ то тело, привредно, 
стручно тело жели, да га тражи и да je за то било 
опортЈшо, што баш сада овај вакон доносимо. 

Huje то случај само код пас, псго je тако у Цв- 
ломе свету, да политичка питања ступају у повадину 
пред оривредним питашима. Ja нећу да кажвм да 
je то последица садапш.е аривредне кризе, a могу 
и ти])Д11ти да би и беа аривреднв криле, како у це- 
ломв снету тако и код нас, привредна питааа рту- 
пала све више на површину » потиокивала поли- 

•тичка питаи.а. Мзглсда, шта ипше, да je то иут 
KojuM ho у будућпости имати парламе^тарни живот 
да ce Kjielie. 

Сви ми, KOJU смо годинама већ у политичком 
животу, дошли смо до упереи.а, да je иарод cm 
MucTo иолптичких питања u да cuo во1>у пажн>у 

noK.ian.a ЧИСТО ариврвДШШ питап.пма. 0 тим mi 
тап.има парод тражб рбавештења. Он тражи да ce 
□ривредна питања решавају не дилетантски, не 
часомично, noro стручио u трајно, имајући у ииду 
целокупну народну привреду. Он хоће вдрав при- 
вредни развитак и напредак у једној јединственој 
u  недељивој   Краљевини  Југославији. 

Здрава привредна политика тражи иввесав 
континуитет. Начела приврвднв политике у једној 
вемљи нс могу ce мењати у свакој парламентарној 
ccciijii. .'Iimiija привредне политике мора бити утвр- 
ђена бев непотребног колебања и осЦилирања. Ми 
морамо утврдити какву привредну политику хоћемо 
да водимо, каква привредна пол1итика одговара 
интересима вејаље, и онда ту и такву привред^у 
политпиу  доследио пЈктодити. 

Отступања рд једног вапочетог правца приврвдне 
политике доноси само штету цслокуимој naiiioj ма- 
родној привреди. Ми морамо у питању вемљорадње 
јодиом решити да ли остајемо код данашњег цачина 
господарења, да ли ћемо остати код т.вв. жџтног 
режима или he ce тражити преориједтација цело- 
купне name привреде u у којсм правцу. Прручава- 
п.см арилика на сввтсгаш тржиштима, a o ивгледима 
ц иоиуди u Tpavini.n na тп.м тржиигпша кроа иввесно 
време, може ce u код иас одлучити што je aajpeu- 
табилнијв, обавром на тржишта", наше клицатске 
прилике u нашу способност. Ham сељак ne сме да 
буде остављен сам себиЈ mije довољно да стаје само 
са ткустиом 0Д СВОЈИХ njie/iaHa, uin-o државна njm- 
n|ic;uia политика Mojia му покааати пови иуг којпм 
треба да пође. 

У питан.у индустрије мора ce решити, које IIOMO 
ИНДусгријв aaiirmliaiiaTii, које су иам потребне 
ради народве одбране, a које опвт рапи унапре- 
liuitaii.a пољопривреде, подравумевајући овдв u шу- 
иаротво, a које опет индустријске гране треба да 
препустимо да у слободној конкуренцији афврмирају 
своје ii])ano na опстаиак. Имаде ипдусчриј! ких 
грана, које су бпле заштићаване u то ne мало, него 
mijoou'imiji', na uiiau ОД и.их mije имала корцстп 
иити народна привреда, нити су оне кров време 
ваштите могле да оправдају правр на опстанак. 
Од таквих индустријскцх грана ималв смо самр 
то, да су цене тих продуката несра8&1ерно скупље 
uero у другим државама, да je народ оправдано 
ценама приговарао, a од тих цена, -- у много слу- 
чајвва нису ималв ни сопственици користи, јер начви 
продукције mi.jc одговарао стап.у техничког напретка, 
luni пак дотична ИНДустрија, као такиа mije није 
имала араво ревона. 

Улазити у та питан.а, која су ванредно важиа 
u тсшка, апачило on улааптп у дотаљв, вначилб 
би (Ч!ако иоједино од тих иитаи.а аналиаирати оа 
стаиоиишта u irainc пародие ii])iii!]iejie u ca стано- 
вшита економских проблема који со у свету укр- 
штавају, a то није могуће нити об.виром на времсЈ 
које нам je одређено, a нити оГпшром на само место. 

Привредно ncl.c имаде да цроучава та шггап a 
и вато повдрављам onaj вакоп o llpiinjuvuioM neiiv. 
ка.о   IHTO   сам   iio;!;i;])aiiiio   u   био   одушснллч!   II.'IMCII.V 
осталога и оиим аасусом тзз Престоне Беседе Ње- 
говог Ввлвчанства Кглл.л, у којом je iiarjiaiiiciin. 
да he увођење у живот Привредног ввћа бити једна 
од ii])iiux вадаћа нашег ваконодавног рада. 

Када смо добнли на проучавањв првобитиу 
основу закоиа o Приврвдном већу, у арвн мах сам 
мислио, да би со ^ У могао измонити, да ce  П])!!- 
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вредно веће формира тако, да пбједине стручкб a 
сталешкеорганиаацијеАелегирају-своје прмставЈв^ше. 

Ивгледало ми je да тако и згрвбада буде, јср 
Привредно веће као стручно .саватодавно тало ва 
прхшрвдна и социјална пита&а, треба да буде фор- 
^Ифано онакб као што je формирана и Народна 
скупштина, тело које ве тражити од Привр'едног 
већа ио привредним a социјаЈшии питаи.пма стручнв 
Мишљен.а. Ивгл^дало шг je да начин формира&а и 
Једног ii другог тела треба да бааира на истом ив- 
борном стктому, јср li«1 у ii.'ionjniMU, у слоПодиој 
Утакмици поједине стручАе п сталешке органивације 
ивабратн најспособније међу најопособнијим, и да 
ие т.чко Привред^о веће првтставЈБати вбир струч- 
вих dima иа свих аривредних и социјалиџх облаотп. 

McljVTiKM после томол.итог и опЈјаилогиоиог го- 
B<ipa г. Мшшстра трговине a индустрије и после 
врелог иромптл.ап a дошао сам до вакључка дђ 
наравв самог Привредног већа од^овара да његови 
чланови буду постављени, и боз ofianpa ла јо спстом 
имсионап.а проведен у Француској, у Немачкој 
и у другизи напреднии вемл^ама, ми мора.мо имати 
на уму двоје: 

1) Пршредно већв није тело где lio се првтрак- 
гирати равно reopiije na a нбјрадикалнвје m при- 
вредне облаоти,        a  код иаборног система могло 
бн  до  Toi'a  /idiui. 

2) Члановв Приврвднога већа iracfy само прет- 
ставницм стручних и оталешких интереса на ■тјпх 
'■у органцвација дошли. Код изборног оистема 
сваки би ч.чам имап и морао пмати џред очпма cajuo 
iiiiTopec« enojo сталошко органивације. On би их 
uopao бранити и ваступати беа обвира na то да 
лм je то у интереоу целокупне иародис привредв, 
jep би био neaau na ваступање једностраних пи- 
твреса оне орган&зације noja му je дала иандат. 
A ми внамо да у сукобу привредних (Штереоа no- 
»■'roju егоивам, да постоји оталав 1)ат појединих 
чривредних i'jiana. jop често иута једној привредној 
П)ани no може осванути док Другој не омркне 
Зато Гш било, ка>1;ом, }ic само опасно пего пзгледа 
Да би идеја o Привредном већу fiiuia промашеНа 
када би ое Привредно »olio рјвгрутбвадо електо- 
ралним cncTOMOM ив претставника поједилачних, 
пооебних привредних интереса. Према томе не стоји 
iiaiiocoiia тврдња да je већива Одбора стала na ста- 
новиште делегирања Прирредног већа иа равних 
привредних оргавизација, иего je то само Пило 
Једно од многих ивнесених мшпље^а, алн мппм.оп.а, 
noja су со Mojia.ia корпгонати из разлога којо сам 
малочас навео. 

По предложеном пројекту, чланови Прцвреднога 
"'ilia потјвчу na својих стручних редоба, они су 
Постављени nao стручљаци ва иввесне гране при- 
вреде, за вемљоЈ^ади.у, трготту. поморстпо, 5ан- 
Карство n т. д., али они нису аретставници п бра- 
Ииоцц оппл појединачних и посебних привредних 
интереса нвго имају својим (•тручшш аиаи.ом да 
Укалуио своје погледе у читар систем, правац, 
Чародне привреде. 

AKO jom опомо додамо, да мп п немамо ове при- 
вредне гране, које морају у Привредном веђу бити 
''^'"i.vii.i.oiio, ваљано органивоване, да Пи и код 
0jiOKTO})a,-iiioi' систома мо])ало Пптп ir постављеиих 
l' ввабраних чланова Привредног већа, онда je 
lačno да се je ОдПо]) na пЈ^оучаиаи.о ii])o;uiora занона 
0 Привреднбм већу сагдасио оа владином осцовом 
11 iipiiMiio  iJ  8 yu  поколпко,  miuie мањо,  11Ј)омеиа 

отилпгтичкпх, у оплику како je дапас ивпесев пре 
Народну скупштину. 

ГОСПОДО    нароДнМ    иослапици,    долокЈ1уг    При- 
вреднот већа je обилаш, Оно ke даватв стручнами- 
шљол.а o гиима аакош I;II.M Пројек^гиМа, којима се 
УРвђУЈУ привреднн n (■оп.мја.чпи односи; " срим 
пптап.пма саобраћаја^ јавних фипаноија, пореза, 
трсчиарппа, царима п т. д., na вахтев Крал^овске 
ВлаДе, Пародио скуттчшо u Сената. A.uii TO jom 
iiiij(; све. 

Il]niii)io;uio iiolio има u iiiiiini делокруг. OHO 
MO/i;o да сва помгпута пптап.а увмв и само у претрвс 
и да учипи IVpa.i.oiu ixoi Влади сходће предлоге. 
Од но.чико јо na/iaiorTii § II, no кп.мо се Привредно 
iiolio- састајо сваке годпне 1 онтобра нр редовно 
васедаше, даклв у време када реДовно није на окупу 
niiTii Иародиа i livinirniiia iiirni Сенат. Ha !гом свом 
])одо11пом васбдању, када je прршла жетва, када je 
Вкономсва годипа доВршена, Иривредно ваће нма 
да повуче билапсу o привредном раду и напрбтку 
у твкућој годшт, u да poaiiMiipai.vliii Све то 
дадо подлогу л ва ивраду државног буџета, n ва 
njio/i.vaiiMaii.o Пр%зредних мера нди доноШења 
ВККОна,  KOJU  lio uiiTii  iiOTpooim. 

Il>'ri,iiiii,ii'i'r'i' седВица Привредног већа довољно 
je дошао до изражаја у тановом да n члановп lla- 
РОДНОГ   прогстапипттиа   МОГу   прпгусгпоиати   СвДНИ- 
цама Пртрадвог већа, a ввћм публицВтет и trnje no 
тробаи, jop оо радн 0 (Тручпом толу. o стручиом 
мишл.опл-, na најваД и o еавбтоДавном телу. Л да 
n jaiiiiocTii iiolii! nirm еаКривен рад Привредног 
nolia, Д0 пуо.тцитота lio Д0Ш1, јо]) lio се TO стручно 
Mimi.'i.on.o Ирииродиог niilia радправљати у поЛи- 
тичком деЛу  у   Пародиом   I (ротгтаиииттиу. 

11Ј1омда постављепи чланови ПриврвДнбг већа 
пс Могу со ]ia.4poiiiiiTii OIHM ако пи иоуроди" ириш.т 
овојв дуихиости, a то jo у једву руку ддвољна гаран- 
цпја да \\(' чланови При^редног већа бити стални 
ва цоло njiOMo Tjiajaii.a мандата, a у Другу руку да 
iiolio Molili остати ЧЛАНОМ овог iiajiniiiior стручног 
саватодавног тела у држави onaj, који би овоје дуж- 
пости неуредно  вршио. 

Глодс чланства у Приврвдвом већуј одређепо 
je у S Б да се ва члана тражи: држављвнство, навр- 
шоиих .'!() година n стручност у привредшт и со- 
цијапш.м пвтаншма. Весељем морам констатовати, 
да жене вису аованону нскључене, na да и жбне могу 
бити члаиони ПриврвДНОГ noiia. (Одобраиаи.о.) Има 
домо иаисчмих r))yiia < оцпјалних иптап.а као што 
оу ваштита матора, ваштита децо, незаконита Деца, 
рад жена и доцс у фабривама, алкохоливам, кућни 
обрти n т. д. где je потребно коноултовати и жену 
п водиш рачуна и o Евевино^ цтишљењу, Пмадо na- 
iteona рдвлика у испхпчкој структури мушнараца 
п ihoiia, имаде иавесних питања, специјално иа 
социјалне обласЈти, за које имаде жеве да тако важем 
инстинктиВно ocehase и исправав суд, na јепотребно 
npuiivliii и жену иа оарадњу барем у привреднши и 
социјалним иитап.има, када je искључена од поли- 
тичвог рада. 

Искуство нам покавује, да je драгоцена сарадња 
vKona i ii(4i,iija.iiio у ооцијалиим питап.пма у 0ШШ 
д])и>'аиама, гдо meno пмају n политична арава, na 
<а.м уверен, да ke та сарадша и код nar пружити 
најбољв ревултате. Зато бих t^orao само топло 
повдравити, да међу члановвма Привредног већа 
будо т^станлЈОио и иеколнко snena, jo]) ko na тај 
аачии битп сврха Привредног већа у  целвни no- 
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стигнута,  H жене In; добитм  оризнаЈће и накнаду 
;iii vcKjiiiliciiii им иолптичкц арава. 

Господо народни посданици, ако сс ипак MIKIH 
дц бп со некога требало од чланства у Привредном 
већу искључити, оида се no бп могио сдожити са 
иредлогом да се искључе државии ч1гаовници, na 
макар и уа изнимку универвитетских арофвсора, 
јер има и међу државним саветиицима u осталим 
г.пгоким чииотпшима иа ришшм аоложајима од- 
личних сгручњака, који со не би смели искључити 
од сарадње у Прпијједиом већу. Jlj)o бп се могло 
теоретски говорити да чланопп Привредног већа 
не могу бити посланици n сопато])!! п то ca разлога 
што би Cm.no тешко копструисатп, да јсдио толо 
тражи стручно мшпљеље од другога тела, у којсму 
cv делом једнв исти чланрви. Лосланицп a сепатори, 
стручњаци у привредним u социјалним питањима, 
можесекавати имају увек арилику да својв стручно 
Мншљеи.с ооЈјаилажу у Одборгага, у клубу, у пле- 
нуму, na (^е ne мора гражити прилика да то своје 
стручно Мишл.еље дају ток као члаионп једпог 
другог тола. Осим тога, Привредно nclic jo саието- 
давно тсло ITa])o/(ii()r Претставништва, na би се 
мигло замерити да нвко ко п])ши закоподаипс функ- 
цијо будо у поку руку сам свој саветник у аогледу 
тог пстог законодавног рада. 

Осим тога, господо народни посланици, 11a- 
родпа скупштина и Сенат јесу аолитцчко тело, na 
и свако привредно и социјално питан>е пролази и 
мо])а пролазити кроз политичку пршму. Мишљење 
Ијишјјсдпог већа мора бити стручно, ослобођено 
од сваке политике, »uo мора бити чиста стручност, 
a политичко колорврање даће му надлежно иолитичко 
тсло, опако, како то у даном моменту будо ]IOT]>O6UO. 

Иошто су чланови Народног претставништва 
аолитички људи, omi би цогли у аривредно^, струч- 
noit телу инфлуирати да се узпма обзтт]) на политичке 
моментв, o којима нома да води бригу ртручно тсло, 
Прнвредно већв, него политичко тсдо, Краљоиска 
влада,  Сепат  u   Народна  скупштина. 

Ипак ис желимб да посланици и сенатори буду 
ибкључени од чланства у Привредном већу, јер пх 
са разлогом ни друге државе, icojo имају Привредно 
веће, не искључују u то зато, joj) се из једиог отруч- 
иог тела но може a приори искључити једно стручно 
лице саадо зато што случајно обнаша част народног 
посланика или  сенатора. 

To je само добронаНерна примвтба. Ми ћемо 
Краљевској илади битп захпалпп ако међу чла- 
новима Прввредног uelia будс што маи.о иослапика 
и сенатора. 

Очекујући n чврсто иорујуЈш, да he Привредно 
uolio испунитн наде којо су у п.сга положене, no- 
здрављам onaj закоиски мродлог и пзјаил.ујом да 
гласам за шега и у начелу и у појединостима. (Одо- 
браван>6, пљесак и повици: Живбо!) 

Потпретседник ЕСарло Ковачсвић: Гооподо на- 
родии посланици, вн сте оигурно сви добили Заков 
o пословном роду у 11а])()Д11()ј i куптгтт. (Гласовп: 
Ihicivio.) Закон o пословном реду у Народној скуп- 
штини у § 45 изрично каже; забрањено je читати 
беседе u готшро,— na вас молим да се тога придр- 
vi.anaTo и да у будуће не читате гопоро. 

Ihi.i j)o,i народни посланик г. Бенко. 
(J. Josip Beuko: Gospodje narodni poslanci! Nam 

predloženi zakon o Privrednom Veću, katerega je odbor 
vsestranski proučil in velika večina odbora tudi osvo- 
jila, se Vam predlaga v odobrenje. Zelja, ki so se po- 

javile, in tO v glavnem, da bi Mane v Privredno Veče 
poslale   razne   organizacijo,   gospodarske   korporacije 
svoje strokovnjake, je večina odbora zavrnila, ker se 
z  njimi   ni strinjala, in tO iz razloga,  ker  naš seljak, 
naš   kmet,   kakor   tudi   velika  večina   naših   poljskih 
delavcev ni še organiziranih, in  bi po lem lakom baš 
leti, katerih je največ,  ne bili zastopani in  bi  njihove 
želje ne prišle do veljave. Smatram pa, da je povsem 
na  mestu,   da se  člani  za   Privredno Veče  imenujejo 
kot je predvideno  v   §  1.   točki 2,  ker jo Privredno 
Veče samostalno svelodavno lelo,  ki ne sme biti od- 
visno   od   nobene   organizacije,   /akom   predvideva   v 
§ 8,   da so imajo imenovati le strnčnjaki iz vseh gran 
naše privrede i s tem je zasigurano, da se lo velevažno 
svelodavno    telo   izberi;   in   imenuje   najboljše   ljudi, 
katerih znanji; in prakse bo dala pravo inii ijalivo in 
najboljše predloge za rešitev  naše  težke gospodarske 
krize, na prvem mestu pa poljedelske krize, za rešitev 
našega  seljaka,   katerega   ta  kriza   najbolj   prizadeva 
radi tako velikega padca cen poljedelskih produktov. 
Važna so tudi  današnja socialna,  vprašanja,  tudi   v 
tem   bo   imelo   Privredno   Veče  priliko,   da   da  svoja 
strokovna mišljenja nasvete za pametno in dobro re- 
šitev tega vprašanja, da zmanjša nezaposlenost rudar- 
skih   in    tovarniških   delavcev, ki dan  na dan raste. 
Članstvo v Privrednom Veću je častno toda vseeno se ■ 
ne sme zahtevati, da bi delali brez odškodnine za svoje 
taktične izdatke in smatram za popolno pravilno, da je 
članom zasignrana brezplačna vožnja in dnevnica,   ki 
predstavlja njihove faktične izdatke. Povsem smatram 
za pravilno,  da člani Privrednog Veča niso odgovorni 
za mišljenje, ki ga dajo in jim je tako zasignrana svo- 
boda in  neodvisnot. Število članov je po mojem mi- 
šljenju po vsem zadostno, ker je v tem številu mogoče 
zbrati dovolj strokovnjakov vseh gran.  Največje šte- 
vilo strnčjakov jo zasigurano naši poljoprivredi, šu- 
marstvu,   kar jo  za pozdraviti.  V  zadostnem  številu 
bodo zastopani  tudi trgovci, industrijalci, delavci in 
privatni   nastavljenici.    Po    mojem   skromnem    miš- 
ljenju bo zakon, katerego naš narod  že 11 let priča 
kuje, zadovoljil vse, in so bo s Privrednom Većom naša 
vladaju našaskupščinamoglaokorisiilj na zadovoljstvo 
našega Jugoslovenskega naroda. Prosim Vas, gospodje 
narodni poslanci,   da sperimete zakonski predlog, jaz 
ga s svoje strani sprejmem. (Odobravanji! in ploskanje). 

Потпрстседпик Карло Ковачевић: Реч има 
пародпп послашш г.  Мита Димитријевић. 

Шита Дшштријевић: Господо народни посла- 
ницр, neli 1926 год. озбиљно се пбчедо говоритн o 
припредпој крпзп. Миого pauirjo од тога, јодаи еи- 
глески ппсац, економ првога реда, Кеју, у својој 
кп.ши, коју je назвао „Економске последице рата" 
изнео je без мало сву ову страховиту перспективу, 
чак- и са напоменом да be L932 год. бити, може бити, 
u uajcrpaiimiija u у nvin^i naiiopv. V npeiue (PnnTii' 
ђокић: Треба Бвропа да чује твој говор!) Молпм 
cm подппа првтседника да да једанпут на знање 
г. Ристи Ђокићу да се понаша како треба. У том 
времену, у том аериоду, eno су државе приступиле 
(H'.oj озби.1.noj ме])П, стпараи.у oini\ привредниХ 
neha, почевпга на само у Европи, него и у свим 
долопима Сјодгш.енпх Лморичипх  Др/капа. 

.Чиачај je onora предлога што je он .наговештвН 
кроз Vcran, IHTO je наговештаван кроз Адресу, тако, 
да MU 11ом,амо iniuie од кога да ojiamiMo тај ћредлог, 
a пај.мап.е да га бранимо од господина Алђелш10- 
вића. Mu видимо вначај тога предлога и данас ула- 
зећи у дискусију o томс MU ^ожемо еамо унети нека 
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своја посматрања и та бп со посма^фа&а у главном 
могла свести па три тачко. ll])no, облик Привредног 
већа. Облик При^редног већа то јо чист парламент и 
tiiojbua његова страна, a велшгам п.огошш дс^шм и 
^егова унутрашња страна. Тује првдвиђен мандат, 
б>егово ipajai&e аачакв пословииред, и остало jecalo 
једио митаи.о o ивбору. Кад бисмо имали у пашој 
земљи, што ini жалост немамо, иврађен сталешки 
систем, да у својим организацијама комплетно буду 
Учодсио све привредне органивације, ja мислим 
Д'Т. бп Влада лакшо могла до1>н до одлуко да ивбор 
"Уде на бави делегација. Tora нема. Може бити, 
ивввсне органивације су и створене, али да увмело 
Опо што je најважније, пошто je иаша држава no 
^иомо привредном саставу зсмл.оЈЈадиичка, да зом- 
љорадничке организације још нису тако створрне 
Да се можемо на бави делегација вадовољити, како 
би избор дедегата био подједнак у свима вадружним 
савезима, jep чак наш вадружни савев ноон још 
племенску основу, и то je можо бити још један 
Равлог. Али ja бих пмао овде да учшшм само јсдну 
приметбу a на име, може бити да би Привредно 
веће добило свој особити вначај u своју аутори- 
тативну снагу, ако Cm ивбор имвновања био наро- 
'"ITO од стране 11>кговог Величанства Крлља. Према 
томс добило би n само Привредно nehe миого ncliii 
^Уторитативни вначај, у толико ujio што ј(! и његова 
Дужност велика и орема томв може бити да бп то 
иодигло његов вначај. Ако бисмо тражили ивми- 
peibe ивмеђу гледшпта већине и гледишта ман>ине, 
јн 'ппаш као 11})одлог шожда и адисдим да не би 
било поше, и мислим да би се тиме задонољпло и 
'"о ii])iiii])e;(iie 0])raira3aniije, да one само у случају 
^ао што je ваконоМ предпиђеио, ако л.ихон. нзбо]) 
"риш Прет. сдпик Владо, да у том; случају од страио 
0рганивација буду станл.сии na pa(iiojio/Koir>o 11])ст- 
седнику Владе пет или десет дологата од којих би 
^]>етседт1к  Владо могао  бирати једпога  од  јг.пх. 

To би дало може бити још иввесан онако живљи 
11 осетљивији II()KJ)CT у самим иашим привредним 
масама. 

Другу ii]>iiMCTuy, коју Giix ja учинио, то je чппи 
Jni се n апел са свих привредних страна да се гамо 
Привредном Hcliy даје што внше иницијативе, да ono 
8е буде можда и сувгапе ограничено, jep у томе огра- 
'■пмси.у иницијативе ривикује се да се ono будуће 
постављање, именовање iie прет^ори у једну чпсто 
"Ирократску институцију, него да буде са што 
"Ише ииицијатние, да буде што вшпе изравито. 
^ Држим да he то само Привредно BCIIO у сиомо 
1.';,ду ааћи. Што се тиче броја у Привредном већу 
•l^ апсолутно сматрам да je onaj број добро пађеи. 
'fT'i je већи број ono On ивлшпан. Ди рам ваведем 
•10Дип пример^ lio Вајмарском Уставу Немачка je 
"Ирала око 250—300 члапопа њиховог такође При- 
врвдног liolia. lla je upe кратког njientena једном 
Урвдбом, али на бави Устава, сш Хинденбург 
Чоаео одлуку да се ивван тога Већа, које je гло- 
мадно u у коме се ne MOVKO раднти, једно  11])1111])одио 

ii))ai!0   ефпкасио   uolic  од  некпх  30  чланова.   Број 
члапопа које смо MU узелп потпуно одговара. 

Само Gn учинио још нешто. Скренуо Gn иажп.у 
овоме реду како je ивбор вршен у броју, чппи ми 
се, да je насравмерно датпоједшшм органивацијама 
ii. m групама појединих органиватцхја већи број a 
другхада много Maii.n, тако pelin и сувише мали. 
lio том пројекту 24 пада на поЛ|Опривреду н шу- 
нарство. Добро, то je Gj)oj како треба. 16 пада на 
грговину п индустрију, али, господо, i в.ега 5 чла- 
пова пада на раднике и приватне намештенике т.ј. 
na раднике и чиновшше који су иввјеш државне 
службе. 

Ja молпм Владу и I1. Мипт тра трговине да, 
ако je могућв, Gjioj од 5 чланова који пада само на 
радшше u п^иватне намештенике повиси, jep та 
пгарока радпа класа то и васлужује, и баш у тој 
класи iiajmuiio UMU потребе да се створи једна вера 
у солидност n у ваштиту и бригу саме Народне скуп 
iiminc и  Владе< 

.Tom један предлог који желим да упутим овде, 
може GiiTii да he он ивненадити, алп пошто сам ja 
видео, да у пројекту mije означено седиште, ja 
предлажем, да седиште Привредног већа буде За- 
rpeG, иа овога равлога: што Београд има и Народну 
скупштину п Сепат, и што Gn требало дати Загребу 
такође нешто, што би доиекле било ini само расто- 
рећен>е Београда него и згодно нађено, да иам се 
не чиио излишии прекори. 

II још вешто: да у Загребу, где je јачи привред- 
iiu центар, буде једно тело) које he имати консул- 
тативни карактер u које he обедежавати такође 
једпу мо])ал11у и иолитичку екоиомску снагу. 

Иначе, горподо, сматрам, да onaj пројекат, бу 
ду1ш je у самом Уставу иагоиештеи, за нао je једаи 
импераФив, да он наговештава једну овбиљну бригу 
n старав>е и да функције Прииредпог neha могу Ginu 
веома вначајие и ефикаснеј ако j(oGiijy што mnuo 
ппицијатипе п ако ne иођу лошпм путем, то јест 
да постапу бирократске. 

Упереи, да ће i [ривредио nehe u само се'и иврађи- 
вати, ja ивјављујем, да hy гласдти и у начелу и у 
појединостима ва в>ега. (Пљеокање ća уввицима: 
Живео!) 

Потпретседник Карло Ковачсвић: Господо на- 
родип посланици, предлажем да oiaj дапашл.п са- 
ставак вакључимо. Пристаје ли Скупштина? (При- 
стаје!) 

Идући састанак вакавујем ва сутра у i' сати upe 
подне са овим дневним редом: 

1 Продужење данашњег дневног реда: Наставак 
претреса предлога Закона o  Jl]>iiii])eji,iioM већу  и 

2 Ивбор Одбора од 9чланова ва иамену Послов- 
ника no § 134 Закоиа o пословноМ )»еду у Ilai)Oj(iioj 
скупштипи. 

јј^тма ли Народна скупштина аредложени 
дпевни ред ? (llpimal) 

Овај састанак вакључујем. 

(Седштца je вакључена у  19.15 часова). 




