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Prisutni su sva g. g. Ministri 

POČETAK U 9.20 ČASOVA 

SADRŽAJ: 
1.— Čitanje i usvojenje zapisnika XIIi redovnog 

sastanka; 
2.— Saopštdiije zakonskih predloga upućenih od 

strane Narodne skupštine Senatu na rad; 
3.— Saopštenje izveštaja g. g. Ministara o inter- 

pelacijama; 
4.— Molbe i žalbe; 
5.— Saopštenje upita senatora g. Jovana Alti- 

parmakovića na g. Pretsednika Senata; 
6.— Dnevni red; Nastavak pretresa u pojedino- 

stima izveštaja Finansiskog odbora o predlogu bu- 
džeta državnih rashoda i prihoda sa predlogom Fi- 
nausijskog zakona za godinu 1937/38. — Primljeni 
su budžeti Ministarstava: vojske i mornarice, građe- 
vina, pošta, telegrafa- i telefona, saobraćaja, poljo- 
privrede, trgovine i industrije i šuma i rudnika. 

Govornici: Pretsednik Senata dr. Želimir Mažura- 
nić, Ministar vojske i mornarice, armiski general Lju- 
bomir Marić, dr. Ivo Majstrović, dr. Josip šilović, Mi- 
lutin Dragović, Pavle Vujić, Ministar građevina dr. 
Marko KoŽul, Ivan Hribar, Đaka PopOViĆ, Don l-rano 
Ivanišević, Ministar pošta, telegrafa i telefona dr. 
Branko Kaluderčić (dva puta), dr. Alben Kramer, Mi- 
nistar saobraćaja dr. Mehmed Spalio (dva puta), Don 
Frano Ivanišević, dr. Uroš Krulj, Pavle Vujić, Vojishiv 
Protić, Ivan Hribar, Ministar poljoprivrede Svetozar 
Stanković (dva puta), dr. Oton Frangeš, Tomo Jal- 
žabetić (radi ličnog objašnjenja), Milutin Dragović, 
Ministar bez portfelja Vojislav Dordević, Milmin Dra- 

gović (radi ličnog objašnjenja), Ministar bez portfelja 
Vpjislav Dordević (radi ličnog objašnjenja), dr. Josip 
Nemec, Don Frano Ivanišević, Ivan Pucelj, Tomo Jal- 
žabetić, dr. Džafer Sulejmanović, Ministar trgovine i 
industrije dr. Milan, Vrbanić (dva puta). Don Frano 
Ivanišević, zamenik Ministra šuma i rudnika. Mini- 
star fizičkog vaspitanja naroda dr. Josip Rogić (dva 
puta). Đaka Popovć i Tomo Jalžabetić. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospodo se- 
natori, otvaram XIV redovni sastanak Senata. Molim 
gospodina sekretara da pročita zapisnik prošlog sa- 
stanka. 

Sekretar dr. Đuro Kotur pročita zapisnik XIII re- 
dovnog sastanka. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Ima li ko ka- 
kvu primedbu na zapisnik? (Nema) Primedaba nema, 
zapisnik se overava. 

Molim gospodina sekretara da pročita zakonske 
predloge upućene od strane Narodne skupštine Se- 
natu na rad. 

Sekretar dr. Đuro Kotur (saopštava): Pretsednik 
Narodne skupštine dostavio je Senatu na rad, saobra- 
zno § 64 Ustava, zakonske predloge, koje je Narodna 
skupština usvojila na svome 42 redovnom sastanku, 
održanom 19 marta ove godine, i to: 

1) (j konvenciji o vazdušnoj plovidbi između Kra- 
ljevine Jugoslavije i Nemačkog Rajha, potpisanoj na 
Bledu 3 septembra 193G godine; 
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2) o dopunskom protokolu uz ugovor o trgovini 
i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 
i Kraljevine Italije od 14 jula 1924 godine, potpisa- 
nom u Rimu 26 septembra 1936 godine; i 

3) o konvenciji o zaštiti, čuvanju, opravljanju i 
ponovnom podizanju graničnih kamenova i drugih 
znakova, koji služe za obeležavanje granične linije 
između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Bugarske, 
potpisanoj 9 novembra 1935 godine u Sofiji. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospodo se- 
natori, slobodan sam predložiti Vam, da i ove tri kon- 
vencije uputimo' ranije izalbranom odboru za prouča- 
vanje međunarodnih konvencija i sporazuma. Da li 
prima Senat ovaj predlog? (Prima) Objavljujem da je 
Senat ovaj moj predlog primio i po njemu će se po- 
stupiti. 

Izvolite čuti izveštaje g. g. Ministara o interpe- 
lacijama. 

Sekretar dr. Đuro Kotur (saopštava): 
1) Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar ino- 

stranih poslova izveštavai, da će naknadno saopštiti 
kada će biti u mogućnosti da da odgovor na interpe- 
laciju senatora g. dr. Budislava Grgura Andelinovića 
o stanovištu Kraljevske vlade prema hrvatskom pita- 
nju i reviziji Ustava; 

2) Ministar finansija izveštava, da će odgovoriti 
na interpelaciju senatora g. g. dr. Ivana Majstrovića 
i drugova o razrezu i naplati poreza na luksuz, na ći- 
lime koje izrađuje Banovinska poslovna centrala u 
Splitu — kada ista bude stavljena na dnevni red sed- 
nica Senata. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Saopšteni iz- 
veštaji gospode Ministara primaju se na znanje (Mi- 
lutin Dragović: A kada će Pretsednik Vlade da odgo- 
vori na interpelaciju 16 senatora?) 

Izvolite čuti molbe i žalbe iz naroda. 
Sekretar dr. Đuro Kotur (saopštava): Senatu 

Kraljevine Jugoslavije upućene su molbe od strane 
Saveza novčanih zavoda iz Zagreba; Udruženja ju- 
goslovenskih žena iz Zagreba; Udruženja industrija- 
laca za Savsku banovinu i Saveza obrtničkih društava 
iz Ljubljane. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić; Sve saopštene 
molbe i žalbe uputiće se nadiležnom Odboru za molbe 
i žalbe. 

Gospodo senatori, stigao mi je pismen upit go- 
spodina senatora Altiparmakovića. Molim gospodina 
sekretara da ga izvoli pročitali. 

Sekretar dr. Đuro Kotur (čita): „Gospodine Pret- 
sedniče, sinoć posle svršene sadnice Senata, objašnja- 
vajući se sa g. dr. Korošcem, Ministrom unutrašnjih 
dela, povodom jednog slučaja zbog koga sam dan ra- 
nije bio intervenisao kod njega, g. dr. Korošec zabo- 
ravio se je do te mere, da mi je na jedno moje tvr- 
đenje u vezi sa mojom intervencijom rekao da lažem, 
i to tako visokim glasom, da su morali čuti svi sena- 
tori, novinari i neki članovi Kraljevske vlade, kojih 
je posle svršene sednice bio pun hodnik Senata. 

Ovim recima naneta je teška uvreda jednom čla- 
nu Senata, i to na način bez primera u dosadanjein 
parlamentarnom životu ove zemlje, te Vas, zato, mo- 
lim za usmeni odgovor o ovome: 

1) Па li je Vama ovaj slučaj poznat i šta mislite 
da preduzinete za zaštitu moje časti, povredene od 
jednog aktivnog Ministra u samoj zgradi Senata; 

2) Smatrate li. Gospodine Pretsedniče, da je ovim 
povrcden ugledi i same ustanove Senata, i kakve mere 
mislite preduzeti da se ovakvi nemili slučajevi u bu- 
duće ne ponove? 

Izvolite primiti, Gospodine Pretsednjče i ovom 
prilikom uverenje o mom poštovanju. — Jovan Alti- 
parmaković, s. r.« 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospodo sena- 
tori, u sporazumu sa gospodinom senatorom Altipar- 
makovićem, ja ću odgovoriti na ovaj upit pre počet- 
ka naredne sednice, t. j. sutra nakon što budem sa- 
kupio materijal o tom događaju, kome ja uopšte ni- 
sam bio prisutan. Prima li Senat na znanje ovaj moj 
odgovor? (Prima). 

Gospodo senatori, sada prelazimo na dnevni red. 
Na dnevnom redu je pretres predloga budžeta rashoda 
i to razdeo IX — Ministarstvo vojske i mornarice. 
Reč ima gospodin Ministar vojske i mornarice. (Bur- 
no i dugotrajno pljeskanje u celo j sali). 

Министар војске n морнарпце, армијсии гене- 
рал Љубомир Марић: Господо сенатори, имао сам 
част пред Финансијским одбором Сената детаљно 
изложити рачунски део предлога буџета расхода 
Министарства војске и морнарице као и дати по- 
требна образложења за то. Овом приликом ограни- 
чићу се на излагање најпотребнијих података из 
рачунског дела као и извесних података, из којих, 
ћете имати довољно сигурну основу за оцену по- 
треба војне силе. 

Предлог војног буџета за 1937/38 буџетску 
годину износи укупно 2.459,000.000 динара. У од- 
носу на садањи повећан je за 150,000.000 динара. 
Међутим, стварно повећање износи свега динара 
120,000.000, јер предвиђена буџетска средства за 
ову годину нису била довољна за редовно издр- 
жавање војске и морнарице, те су допуњена на- 
кнадним кредитом од 30,000.000 динара. 

Повећање од 120,000.000 динара долази услед 
потребе повећања људства у кадру за 17.000. Ве- 
ћи део — око 3/4 — износа овог повећања иде на 
материјалне, a мањи део — 1/4 — иде на повећа- 
ње личних издатака. 

Подела војног буџета извршена je на војску, 
морнарицу, граничну трупу и цивилно ваздухо- 
пловство, и то: 

I. — Војска: 
1) Лични расходи износе укупно 522 милио- 

на динара округло. Повећани су у односу на лич- 
не расходе у текућој буџетској години за 25 ми- 
лиона динара округло. 

Разлози овом повећању јесу: нешто повећа- 
но бројно стање особл^а ради попуне празних ме- 
ста no формацији; унапређивање у старије чино- 
ве и превођење на старије повишице, no стеченом 
законском праву; повећање летећег особља у ваз- 
духопловству и појачање интензитета летења, a 
због тога и већи износ додатка на летење; најзад 
повећање трошкова на особлЈе у иностранству, 
које изазива потреба службе. 

Уосталом, предложени лични расходи војске 
износе само 21% од укупне цифре војног буџета, 
те су у односу на личне расходе код многих стра- 
них војсака исувише скромно одмерени. 

2) Материјални расходи војске, заједно са 
ванредним, износе укупно l милијарду и 620 ми- 
лиона динара округло и у односу на све расходе 
у текућој буџетској години повећани су за 102 
милиона динара. 

Распород материјалпих трошкопа no гранама 
je следећи: 

a) За изво1)ењс и   инспицирање   наставе,    за 
службена путовања и за остале потрсбе no bciu!- 
ралштабној грани,  предви1)ено  je укупно  32  ми-, 
ЛИОва  n  462  хмл.адо ДИНара.  У  ОДНОСУ  na  onoro- 
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дишњи буџет расходи су, дакле, већи за 2,723.000 
•динара. Повећање пада углавном на наставу, ради 
појачања наставне активности код главних родова 
војске, a највећим делом за извођење маневара и 
већих вежбања трупа, што je од неопходне по- 
требе. Остала повећања су незнатна, али и без 
њих није се могло да прође. 

б) Кредити no економској грани. — Овде спа- 
дају издаци на профијантске, одећне и гарнизон- 
ске потребе, које уједно претстављају и најкруп- 
нију цифру материјалних расхода у војном буџе- 
ту, јер износе укупно 626/4 милиона динара окру- 
гло. У односу на овогодишњи буџет, ови су кре- 
дити повећани за непуних 89 милиона динара, 
али, ако се узме у обзир и повећање ових трош- 
кова путем накнадних кредита, онда стварно по 
већање ових расхода износи непуних 60 милиона 
динара. Повећање je последица: у првом реду по- 
већања бројног стања, a затим повишење цена 
многим економским потребама. 

в) Кредити на артиљериско-техничке трошко- 
ве обухватају издатке за набавку, израду, оправ- 
ку и преправку целокупне убојне спреме и мате- 
ријала и они у предлогу буџета (редовни и ван- 
редни) износе 230 милиона и 985.000 динара, те 
су у односу на садашњи буџет смањени за 11 ми- 
лиона и 667 хиљада динара. Ово смањење делом 
je дошло због пребацивања неких делова спреме 
из ове у економску грану, која ће их убудуће на- 
бављати, a делом зато што су неке потребе оста- 
ле да се подмире из накнадног специјалног 
кредита. 

г) Кредити no инжињерско-техничкој грани 
износе укупно 54 милиона и 800 хиљада динара и 
у односу на овогодишњи буџет смањени су за 9 
и no милиона динара. И овде се смањење не пред- 
виђа зато што су потребе no овој грани задово- 
љене, него што he се једним делом оне подмири- 
ти из специјалног кредита који ће се накнадно 
тражити. 

д) Санитетски трошкови предвиђени су У 
укупном износу од 23,748.700 динара и повећани 
су за непуних 1 милион динара. Повећање долази 
услед повећаног бројног стања људства. 

ђ) Кредити за потребе ваздухопловства вој- 
ске, (редовни и ванредни) и то само no чисто 
ваздухопловној — дакле стручној грани, предви- 
ђени су у укупном износу од 184,475.600 динара и 
у односу на те разлоге у овој буџетској години 
повећани су за 30 милиона динара. Остали издаци 
на ваздухопловство, у суми од 50 милиона ди- 
нара, показати су код личних и економских по- 
треба војске. 

Ваздухопловство, као најмлађи род војске, 
стално je у прогресу. Упоредо са усавршавањем 
технике, из године у годину, код свих држава 
нагло се повећавају издаци на развој и усаврша- 
вање ваздухопловне организације. Код нас, по- 
чев од 1932/33 године, због тешких финансиских 
околности, ни ваздухопловству нису могла да бу- 
ду давана она средства која су му била потребна, 
na се сада морају да чине v толико већи напори. 

Познато je како je важна улога ваздухоплов- 
ства за одбрану земље. Она мора бити на висини 
својих задатака, тако да се у свако доба и за 
најкраће време може ставити на браник Отаџбине 
и заштитити наше небо. Стога се морамо трудити, 
да ваздухопловство дотирамо довоЛјНим сред- 
ствима. Крсдит од 184 и no милиона динара само 

je неопходан минимум, јер су потребе ваздухо- 
пловства велике. 

Према томе, и повећање од 30 милиона ди- 
нара било je неизбежно, јер без њега ни све не- 
опходне редовне потребе не би биле задовољене. 

е) Ванредни кредит. — Предвиђен je у суми 
од 454 милиона динара. Он je дакле остао у ис- 
том износу као и у овогодишњем буџету. 

Овај кредит намењен je за ануитетну исплату 
специјалних набавака материјала, које су извр- 
шене у циљу наоружања и опреме војске, вазду- 
хопловства и морнарице. Његов утрошак регули- 
сан je односним решењима Министарског савета, 
која су и озакоњена у Финансијском закону за 
1936/37 годину. 

II Морнарица 
Целокупан износ кредита за морнарицу изно- 

си динара 193,877.592 и у односу на овогодишњи 
буџет повећан je за 13,696.350 динара. 

Лични расходи износе 52,745.292 динара. По- 
већање je овде за нешто више од 2 и no милиона 
динара. 

Материјални расходи износе 125,230.200 ди- 
нара. Повећани су за нешто више од 8 и no ми- 
лиона динара. 

Ванредни расходи износе 15,902.100 динара. 
И они су повећани за нешто преко 2 милиона 
динара. 

а) Лични расходи морнарице односе се на 
целокупно особље морнарице и повећани су углав- 
ном због нешто већег бројног стања, због закон- 
ског повећања принадлежности као последице 
производства, унапређења у следеће чинове и сте- 
чених права на периодске повишице, као и због 
појачане наставне активности. 

И овде, исто као и код војске, лични су рао 
ходи строго одмерени према стварним потреба- 
ма, и гдегод je то било могуће, сведени на неоп- 
ходни минимум или редуцирани, што се нарочито 
види код неуказног особља, које се смањује сваке 
године. 

б) Материјални расходи (редовни и ванред- 
ни), који сачињавају rpo морнаричног буџета, 
повећани су: код одећних и гарнизонских потре- 
ба, што je углавном последица претеране скуче- 
ности ових кредита у ранијим годинама; даље 
код материјала, машина и алата, што делом стоји 
у вези са повећањем броја пловних објеката, a 
делом у вези са појачаном наставном активнош- 
hy, ради одржавања и подизања спреме помор- 
ског особља; онда код оправака пловних једини- 
ца и пристанишних и копнених установа и код 
набавке и новоградње пловних објеката. као не- 
опходних потреба, из којих резултира бојна го- 
товост морнарице. 

Иначе, морнарица je, као и ваздухопловство, 
иоглавито технички вид војне силе, те су и њене 
потребе многобројне и разноврсне, a материјални 
трошкови сразмерно велики. Стога ће и овде ri3- 
ложени кредити бити довољни углавном за рад 
и живот морнарице у садашњем њеном обиму и 
саставу, рачунајући ту и новопримљене објекте и 
оне који ће бити примљени у току 1937/38 године, 
због којих се поглавито и тражи повећање. A за 
даљи развој морнарице, у границама наших мо- 
гућности, неће се моћи да прође без нових специ- 
јалних кредита, који ће се и тражити. 
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III  Гранична трупа 
Укупан кредит на граничну трупу предложен 

je у суми од 107,029.130 динара. Од ове суме пада 
на личне 90,827.870, a на материјалне расходе ди- 
нара 16,201.260. Лични расходи повећани су за 
2 милиона динара округло, a код материјалних 
трошкови око" издржавања и за нешто код огрева 
и осветљења. По свим осталим партијама матери- 
јалних расхода извршена су смањења или су суме 
остале у истим износима као и у овогодишњем 
буџету. 

Господо, улога граничне трупе од великог 
je значаја. Она даноноћно бди над сигурношћу 
наших граница. Због тога, иако je њено издржа- 
вање релативно скупо, трошкови се не могу ни 
у колико овде смањити. 

IV Цивилно ваздухопловство 
У овај предлог унета je први пут, као нова 

глава, — цивилно ваздухопловство. У њој су 
предвиђени издаци за потребе цивилног ваздухо- 
пловства, које су у ранијим годинама биле пред- 
виђене уједно са расходима ваздухопловства вој- 
ске. Али како се овај начин кредитирања цивил- 
ног ваздухопловства у току више година пока- 
зао као непрактичан са више разлога, издаци су 
сада одвојени у засебну главу. 

Предлог буџета цивилног ваздухопловства 
износи укупно 16,095.974 динара, од које суме 
пада 476.184 динара на личне, a 15,619.790 динара 
на материјалне издатке. У односу на ове издатке 
у овој години, повећање кредита за цивилно ваз- 
духопловство стварно износи свега 4 милиона 
динара. Ово повећање, господо, с погледом на 
скупоћу ваздухопловног материјала претставља 
један неопходан минимум и сачињава прву етапу 
једног петогодишњег плана, који треба да нам 
обезбеди прави ваздушни саобраћај у најнужни- 
јем обиму, какав путнички свет има право да о- 
чекује и какав већ постоји у другим земљама. 

Господо сенатори, из овог кратког излагања 
предлога војске и морнарице и његовог цифар- 
ног дела даје се ипак јасно уочити ово: 1) да je 
предложени буџет расхода стварно одмерен с об- 
зиром на потребну економију. Предвиђено je само 
оно и онолико, што je и у колико je потребно за 
нормалан рад и живот наше војске и морнарице и 
за одговарање нашим обавезама за набавке мате- 
ријала и опреме, које су у току испоруке или су 
већ испоручене. За прве потребе, т. ј. за оне које 
треба да осигурају нормалан живот и рад војног 
организма, предвиђено je 1.785,950.637 динара, 
док je за исплате испорученог материјала као и 
за најнужније изградње и израду материјала у 
нашим заводима предвиђена сума од 673.447.100 
динара. И једна и друга цифра биће, уопште узев, 
довољне за подмирење потреба, за које су наме- 
њене. 

Из упоређења наших војиих расхода Cfl рас- 
ходима других држава, може да се види, да су 
издаци на нашу војску и морнарицу несразмерно 
мањи, na према томе и да су наши грађани мање 
оптерећени издацима на војску, него код осталих 
држава. i 

2) Повећање овогодишњег буџета за 150 (од- 
носно 120) милиона динара, у односу на садањи 
минимално je, a изазвано je највеНим делом по- 
требом повећања просечног бројног стања људ- 
ства и стоке. Ово je повећање ме1)утим дошло због 

потребе да имамо јачу гаранцију безбедности 
наше земље; даље, због потребе интензивнијег и 
успешнијег извођења наставе, као и због потребе 
да се омогући бављење у касарни целог нашег 
регрутног контингента, a не да се један део људи 
мора држати на отсуству због недовољних бу- 
џетских средстава. 

Али, господо сенатори, овим буџетом нису 
нити могу бити задовољене и потребе, које се 
предвиђају за потпуну опрему наше војске и 
морнарице, као и саме земље за један тотални 
рат, који нам се може наметнути и против наше 
воље. Међутим, прилике у којима се налазимо, 
императивно нам налажу, да нашој оружаној вој- 
ној сили са пуним поверењем поклонимо што 
већу пажњу и да joj створимо све потребне усло- 
ве за њено оспособљавање да може извршити и 
најважније задатке, које ће joj Краљ и Отапбина 
на случај потребе поставити. 

Исто тако, ми морамо припремити и земљу и 
народ да могу истрајати у једном будућем рату, 
т. ј. да могу поднети све напоре које рат буде 
од њих захтевао, као и да послуже као поуздан 
и снажан ослонац фронту и онима, који на фрон- 
ту буду имали част да заложе своје животе за 
свога Краља, своју Отаџбину и свој народ. 

Шта je до сада урађено, шта се ради и шта 
се мисли и намерава дал^е урадити, na да бисмо 
могли мирно и спокојно чекати сутрашњицу, ко- 
ја нас може поставити у положај да и оружаном 
руком бранимо наше границе и потоцима крви 
искупљене тековине нашега народа, — данас je 
питање које поставља сваки искрени патриота и 
син ове земље. И ja мислим да нећу учинити ни- 
какву индискрецију нити компромитовати држав- 
ну тајну, ако данас овде вама, господо, дам изве- 
сна обавештења no питањима која вас морају ин- 
тересовати a и интересују, као што сам имао при- 
лике да видим за време претреса буџетскога пред- 
лога у Финансијском одбору. 

Пре свега сматрам за дужност да подвучем 
један непобитаи факт, a то je, да наша војска и 
морнарица заслужују пуну пажњу као и поверење 
свих меродавних фактора. One неуморно и са ny- 
ним самопрегором врше своју дужност, руково- 
дећи се једном једином жељом и мишљу, да о- 
правдају поверење и да испуне наде које у њих 
полажу Краљ и Отаџбина. Њихова je организа- 
ција добра, настава савремена, a војнички дух и 
дисциплина беспрекорни. Старешински кадар у 
сваком погледу на достојној je висини и упознат 
je ca свима новинама, како у техничком тако и 
тактичко-сгратегијском погледу; више старешин- 
ско особље поред тога има у доволјНој мери и 
личног ратног искуства. Најзад наша војна сила 
има сјајну традицију једаог ратничког народа. 
Према овоме, у погледу спреме и способности: 
моралне, физичке и научне, ми можемо слободно 
pehn, да nama нојска и морпарица СТОје na достој- 
ној висини. (Одобраиањс. — Јово Бањанин: Кон- 
статујем, да се КралЈСИска нлада не иптеросује за 
буџет Министарства војске!) 

Што се тиче материјалНе оирсмг, у томе no- 
гледу, иако ипаче потребе иису још у погпуности 
задовољене, ипак могу рећи, да je учињено до- 
ста, нарочито за последње две године у погледу 
наоружања и опреме појединаца и јединица, не- 
достатци су такве природе да неће слабити њи- 
хову Moh и способност за извршење задатака, 
иарочито кад ввћ поручени матсријал буде na ли- 
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цу места. У том правцу, да се испоруке изврше у 
одређеном времену, ради се са пуно воље и енер- 
гије. Исто тако, и код нових наруџбина, за које 
кредити посгоје, тежња je не само да се добије 
што бољи материјал, него и под што повољнијим 
условима и у што краћем року, као и да се доби- 
вена новчана сретства што боље и што корисније 
употребе. Све напред речено важи како за суво- 
земну војску, тако и за ваздухопловство и мор- 
нарицу. 

Тежња да следујемо великим војскама у по- 
гледу моторизације постоји одавно код нас, али 
се наилазило до сада на несавладљиве тешкоће. 
Te тешкоће долазиле су услед тога, што ми ни- 
смо имали у земљи ни одговарајуће индустрије, 
ни погонског материјала, као ни довољно разви- 
јену комуникацијску мрежу. Требало je изграђи- 
вати комуникације, a сва средства набавити на 
страни. A за то су била потребна огромна фи- 
нансијска средства, која су до сада била потреб- 
нија на другој страни. Али ни у овом погледу, у 
погледу моторизације ми нисмо последњи. На- 
против, ми смо учинили доста према средствима 
са којима смо располагали. Имамо и ми, до изве- 
сне мере, задовољене потребе и у овом погледу. 

Али оно што je, може се рећи, прече и од 
саме моторизације, то je питање развоја наше 
индустрије, која треба да буде солидна основа за 
даљи развој наше ратне индустрије у потребном 
обиму. A no овом питању учињени су у току ове 
буџетске године велики, и то успешни напори. За 
доказ томе служе: Зеница, Раковица, Бор, Дрвар, 
као и фабрике алуминиума, азота и нитроглице- 
рина, на чијем стварању се интезивно ради. 

Поред тога Краљевска влада осигурала je и 
наше снабдевање нафтом и њеним дериватима 
аранжманом са Румунијом, a сем тога предузела 
je најенергичније истраживање нафте код нас. 
Даље су у стварању услови за добијање синчетич- 
ног бензина из парафинских шкриљаца и лигнита, 
као и за искоришћавање метан-raca и дрвеног 
угља као погонског материјала. 

Тежња je уопште, да се колико je год више 
могуће еманципујемо од иностранства. 

Исто тако у погледу развоја војних комуни- 
кација, нарочито железничких, учињени су и чинс 
се велики напори, који he свакако бити крунисани 
успехом. Све ово рађено je ca једним добро сми- 
шљеним планом, у прилог подизања напретка и 
благостања нашега народа, a ca тиме, разуме се, и 
за јачање наше народне одбране. 

Према овоме, ми имамо већ основе и за мо- 
торизацију, чије he остварење зависити у даљем 
једино од финансијских средстава, која буду вој- 
ној управи стављена на расположење. 

Уколико се још не буде и док се не буде за- 
довољила потреба, нарочито у борним колима и 
илиндираним аутомобилима — погреба која др 
данас није могла бити задовол>ена у потпуности, 
— војна управа није занемарила опасности које 
отуда могу да 11раиза1,у, na je у недостатку тих 
средстава продвидела и предузима друге потреб- 
не мере, но ипак не губећи из вида, да се у да- 
љем изво1)ењу ирограма спреме.наше војске и у 
погледу  моторизације  потреба задовоЛ)И. 

Што се тиче заштите нашега неба и осигура- 
ња од непријатељског дејства из ваздуха, учиње- 
но je доста, нарочито у области чисто војне над- 
лежности. Предви1)ене су потребне мере и при- 
премљена су одговарајућа средства не само за за- 

штиту мооилних јсднница и војних установа, не- 
ro и појединих важних и изложених центара, као 
и појединих важних и осетљивих објеката на це- 
лој државној територији. Разуме се, од сигурног 
има и сигурнијег, na услед тога постоји и допун- 
ски план за ово и он he се изводити постепено, 
у границама потребе и наше могућности у финан- 
сијском погледу. — Наша авијација, противаеро- 
планска артиљерија и противаеропланске митра- 
љеске јединице, у вези са рефлекторима, прислу- 
шним справама и брзим преносним средсгвима, 
као и у вези са осталим припремама, које су већ 
извршене, 6Hhe у могућности да пруже доста си- 
гурности и спокојства уопште. — Али, господо 
сенатори, од дејства из ваздуха и кроз ваздух 
нема нити може бити апсолутне сигурности. Из- 
ненађења he бити MoryhHa. Њих не искључују ни 
одговорни фактори у овоме погледу најспремни- 
јих земаља, Beh се само старају да их сведу на 
најмању Moryhy меру. Tora се држимо и ми. 

Односно заштите становништва, и у томе по- 
гледу учињено je доста, али je остало још много 
којечега што he се морати учинити, нарочито у 
гуиЉим насељима и изложенијим местима. Војна 
управа у том погледу развила je ванредно живу 
акцију. Али се и овде наилази на финансијске 
тешкоће, a нарочито у погледу набавке маски, за- 
штитног одела, ватрогасних потреба и спреме 
склоништа, што морају осигурати појединци, опг 
штине, бановине и поједина државна надлештва. 
— За ово се морају донети и потребне законске 
одредбе које су Beh пројектоване и спремљене. 
Корисну сарадњу у овом погледу пружа наш Цр- 
вени крст, али ни он не располаже са доволзним 
средствима. 

He треба губити из вида, да he за заштиту 
становништва од непријатељског дејства из ваз- 
духа, поред новчаних средстава бити потребно 
и доста времена, и то тим више, уколико се буду 
имала скромнија средства. — Но и за овакав слу- 
чај предвиђене су одговарају{1е мере, искуством 
утврђене као корисне. 

Што се тиче припреме земље за један тотални 
рат, могу pehn следеће: Војна управа, користе1ги 
се искуствима из ранијих ратова, a на основи од- 
редаба nocTojehHx, предузела je низ мера за оспо- 
собљавање наше земље за par, нарочито за слу- 
чај опште мобилизације војничке и земаљске. Ту 
долазе мере које се односе на припреме инду- 
стрије, финансија, привреде, санитетске службе 
итд., те да би се живот, рад и продуктивност у 
земљи и у данима, када je све способно мушко 
становништво позвано под оружје, продужила 
још ca BehHM интензитетом но у миру, јер he бу- 
дyhи рат изискивати још више и разноврснијих 
потреба но што je то потребно у миру. Импрови- 
зацијс за време рата несигурне су, скопчане са 
много BehHM утрошком и времена и новца и рад- 
не снаге, чак и кад доводе до резултата, a у нај- 
више случајева he промашити свој циљ и земал.- 
ску безбедност довести у тешку, ако не и безиз- 
лазну ситуацију. 

У погледу припреЈие земље у инжињерском, 
специјално у фортификацијском могледу, у току 
ове године довршене су све предрадње за један 
обиман рад на утврђивању наших граница. Уко- 
лико he се предвиђени послови MohH извести, за- 
BHCHhe од финансијских средстава и времена које 
будемо имали на расположењу.   До сада   je   ура- 
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ђено онолико колико су нам средства дозво- 
љавала. 

Када се има на уму, колика се важност при- 
даје утврђивању граница за један будући рат, чак 
и код много јачих и за рат спремнијих држава, 
које на ово троше многе милијарде, онда je то у 
толико већа потреба за нас, с обзиром на наш 
гео-политички положај, као и с обзиром на ду- 
жину и отвореност наших граница. Средства се и 
за ово морају наћи. 

Најзад, господо сенатори, и код плана разво- 
ја наших комуникација свих врста, Краљевска 
влада водила je довољно рачуна не само o при- 
вредно-економским, већ и o војничким обзирима. 

Из напред изнетог прегледа наше војне де- 
латности можете се, господо сенатори, уверити, 
да су Краљевска влада и наш војна управа схва- 
тили своју велику и пуну одговорност и дужност 
за спрему земље и одбрану, имајући стално у ви- 
ду стару и увек тачну изреку: „Si vis pacem — para 
bellum", као и непобитну истину, да су ратни у- 
спеси дело мира, т. ј. резултат марљивих припрема 
или немарности одговорних фактора односних 
држава још за време мира, као и да су крваве 
битке само потврђивале стање које je било ство- 
рено у миру и претходило оружаном сукобу. 

Краљевска влада и војна управа нису изгу- 
били из вида ни један моменат који би допринео 
појачању сигурности наше отаџбине, као ни ње- 
них интереса. A у колико се још није успело да 
се у томе погледу и остваре намере, узрок треба 
тражити у краткоћи времена, као и у оскудици 
извора за покриће свих потреба, које изискују 
предвиђања и озакоњена војна сила и безбедност 
наше отаџбине... 

Схватајући на напред изнети начин своју ду- 
жност у погледу сигурности Краљевине Југосла- 
вије, Краљевска влада и наша војна управа на- 
дају се, да he им Сенат у своме патриотском ра- 
сположењу не само одобрити овај буџет војних 
расхода, већ да he показати и своју пуну благо- 
наклоност и спремност да одобри и нове матери- 
јалне жртве, које he се накнадно тражити за оси- 
гурање наше Отаџбине и њене буду11Ности. Јер, 
прилике нас могу ставити пред многа и тешка 
изненађења, чије опасне последице можемо от- 
клонити само тако, ако будемо спремни да им у 
сусрет изађемо. 

3aBpujyjyhH овај експозе, још једном молим 
вас, господо сенатори, да са пуним поверењем 
гледате у нашу узданицу и да верујете, да he Ha- 
ma војска и морнарица, када Краљ и Отаџбина 
буду нашли за потребно, са пуним пожртвовањем 
и самопрегором стати на браник Отаџбине и без- 
поштедно заложити се за неповредност њених 
граница и њених интереса, и тиме одужити у пот- 
пуности свој дуг према Кралзу, Отаџбини и свомс 
народу. I j 

Ca овим, господо сенатори, молим да у пред- 
ложеном износу примите овај буџет Министар- 
ства војске и морнарице. (Бурно пљескање и одо- 
бравање). 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima sena- 
tor  gospodin dr.  Ivo  Majstrović. 

Dr. Ivo Majstrović: Jedna Upadica, koja je pala 
za vreme ekspozea g. Ministra vojske i mornarice, 
najbolje karakteriše onaj dezinteresman, o kojem 
hoću da se bavim tokom svoga govora. U svima par- 
lamentima raspravai o budžetu Ministarstva vojske i 
mornarice pretstavija kulminaciju budžetske raspra- 

ve, a mi smo, gospodo, doživeli da g. Ministar vojske 
i mornarice drži svoj ekspoze pred punim klupama 
Senata, a od gospode iz Vlade bio je prisutan samo 
jedan ministar. (Jovo Banjanin: Juče su svi asistirali 
Stojadinoviću i Korošcu!) 

Za čudo je, gospodo, da Pretsednik Vlade nije 
našao nužnim da prisustvuje današnjoj budžetskoj 
raspravi i da čuje št?, se o ovako važnom pitanju go- 
vori u ovoj budžetskoj diskusiji. 

Gospodo senatori, već je ušlo u tradiciju jednog 
i drugog Doma, dai se budžet vojske i mornarice pri- 
ma aklamacijom i bez diskusije. Ova tradicija zasno- 
vana je na iskrenoj i sveopćoj ljubavi prema našoj 
vojsci i mornarici, na neograničenoj vjeri u njihovu 
spremu, hrabrost i pouzdanost. Odgojena u duhu i 
tradicijama herojske srpske vojske koja je za Bal- 
kanskog i Svijetskog rata izazvala udivljenje cijelog 
svijeta; ugledavši se u samoprijegor, požrtvovanost 
i entuzijazam jugoslovenskih legija, koje usudnog 
časa pritekoše u pomoć srpskoj vojsci da sudjeluju 
pobjedi na Kajmakčalanu i borbama za pobjedonosni 
povratak u oslobođenu domovinu i nadovezujući na 
slavne tradicije hrvatske vojske slavnog Jelačića bana, 
jednog od prvih pobornika jugoslovenskog jedinstva, 
naša mlada jugosiovenska vojska slovi već danas i u 
vanjskim stručnim krugovima kao jedna od najbo- 
ljih na evropskom kontinentu po vrsnoći svog ljud- 
skog materijala, po visokom vojničkom moralu i dis- 
ciplini, te po svojim vojnim odlikovanjima. 

Uz ova svoja visoka svojstva, i odlike naša voj- 
ska, kroz ovo prvo razdoblje neizbježivih trvenja u 
procesu našeg narodnog ujedinjenja, vršila je i vrši 
u unutrašnjem životu naroda i države znamenitu od- 
gojnu zadaću u smjeru stišavanja plemenskih opreka 
i uzgajanja svijesti narodnog jedinstva i ljubavi pre- 
ma Kralju i Otadžbini. 

Mogu naše duše biti časovito ogorčene, naši duho- 
vi zbunjeni i klonuli, ali nikada neće s nama obvladati 
malodušnost i smalaksalost, dok god budemo znali, 
da. je Jugoslavija u taboru jugoslovenske vojske. I 
ona će ostati u tom taboru dok god naša vojska bude 
se znala održati iznad naših političkih i stranačkih 
trzavica, vjerna i odana jedino svojim dužnostima 
prema Kralju i Otadžbini. 

Gospodo senatori, čovječanstvo nije nikada doži- 
vjelo težih i kobnijih dana, nego li ih preživlji^ju dana- 
šnja pokoljenja. Uvjerenje da će posle grozota veli- 
kog Svjetskog rata zavladati trajni mir medu naro- 
dima, nije bilo nego čista obmana. Jedino zaprepašće- 
nje i zgražanje pred posljedicama jednog novog rata, 
koji ima da znači propast svih tekovina kršćanske kul- 
ture i civilizacije, priječi, da se još nije našao tko da 
povede krvavo kolo, te da pred historijom i čovječan- 
stvom odgovara za zločin, koji nadmašuje granice 
ljudske odgovornosti. Ali sve i da se ne nade zločinac 
ili luđak, koji bi kadar bio da na sebe preuzme to- 
liku odgovornost, ipak svi mi strahujemo, da će di- 
namika događaja diktovati svijetu rat, kad se isti na- 
meliie kao jedino mogući izlaz iz očajnog položaja, 
u koji su narodi protiv svoje volje gurnuti. 

Historičari nisu se još saglasili u tome, koji su 
bili posredni i neposredni povodi velikog rata godine 
1914, jer objektivno utvrđivanje i prosuđivanje tih po- 
voda oteščano je uslod subjektivnih i oportunističkih 
StanoviSta historičara pojedinih naroda, na koje bi 
imala pasti odgovornost jedne velike svetske kata- 
strofe. Ipak svi se slažu u tome, da je jedan od glav- 
nih povoda ratu bio u utakmici naoruža.vanja, koja 
je narodima namećala uvek nove terete, sve dok se 
nije došlo do općeg očajnog uvjerenja, da je oružani 
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mir skuplji nego li rat. Reklo bi se po svim predzna- 
cima, da smo se povratili u oči katastrofe godi- 
ne 1914. 

Gospodo senatori, ako se uvaži opće poznata či- 
njenica, da će sa današnjim naoružanjem budući rat 
u poreden ju sa ratom 1914 izgledati kao moderni naj 
brži voz prema patrijarhalnoj konjskoj zaprezi, tada 
je jasno, što će stajati budući rat i koliko je vec do 
danas utrošeno u njegovo pripremanje. Mi nismo da- 
leko od časa, kada će narodi, moralno i materijalno 
iscrpljeni žrtvama za sve. to jače naoružavanje, mo- 
rati da još jednom dođu do očajnog zaključka, da je 
ovakav mir skuplji nego li rat, i tada će se rat na- 
metnuti kao jedini logični i kategorični imperativ 
bez obzira ua eventualne najbliže povode, bez obzira 
dakle, da li će ti povodi slučajno iskrsnuti iz nacio- 
nalnih, rasnih, političkih ili socijalnih problema. Nije 
moja namjera da vas zamaram nabrajanjem statistič- 
kih astronomskih cifara o troškovima današnjeg na- 
oružanja. Na kongresu radikalnih socijalista u Parizu 
nedavno je ustvrdio francuski ministar narodne od- 
brane g. Daladie, dakle ličnost po svom položaju o 
tome najbolje obavještena, da je situacija svijetskog 
mira uprav tragična, te da je samo prošle godine 
utrošeno preko 200 milijardi franaka na svijetsko na- 
oružanje. Već danas mora se držati dakle, da je ma- 
terijalno i moralno iscrpljenje naroda već dostiglo 
onu psihološku fazu, za kojom ne može da nastupi 
drugo već očaj, te nitko pametan ne može danas a da 
ne računa sa ratom, kao sa jednom neotklonjivom ka- 
tastrofom, koja će se neminovno kroz dogledno vri- 
jeme oboriti na čovječanstvo. 

Gospodo senatori, naša zemlja u neposrednom 
dodiru sa evropskim zapadom i istokom, na starom 
putu kojim su nadirale avangarde najrazličitijih kul- 
tura i civilizacija, već po svome geopolitičkom polo- 
žaju, dakle, naročito je na udaru svih mogućih ev- 
ropskih nemira i sukoba. Stoga mi, Jugosloveni, mo- 
ramo biti svijesiii, da nas ratni užas, koji Evropa sa 
strepnjom očekuje već u bližoj budućnosti, uprkos 
naših najboljih želja, da u bilo kakav ггЛи\ vrtlog ne 
upadnemo, neće mimoići ni poštediti. 

Ovo je nače strahovanje rade povećano nego li 
ublaženo pogledom na naše vanjske obveze, po kojim 
je naša država ne uvijek uz adekvatni ekvivalent an- 
gažovana, a da pri tom našoj vanjskoj politici još 
uvjek nije uspelo, da svoje saveznike nade u prvom 
redu u svim svojim susjedima, kao što će u njima u 
slučaju sukoba naći svoje prirodne i najopasnije pro- 
tivnike. 

Osim toga udes je hteo, da ovi teški časovi za- 
teku našu mladu državu baš u akutnoj fazi neminov- 
nog unutrašnjeg previranja, koje je uvjek skopčano 
sa procesom definitivne državne konsolidacije, te je 
cijela pažnja svih faktora zaokupljena unutrašnjim 
političkim problemima, kako da urodimo ovu nasu dr- 
žavnu zajednicu, u času kada se radi o samom nje- 
nom opstanku. 

Gospodo I drugovi, ja sam svijestan da unašanje 
političke note u raspravu budžeta vojske i mornarice 
bilo bi koliko neumjesno toliko i štetno, ali ipak ne 
mogu a da ne dadem i ovde izraza dubokom uvere- 
nju, za koga sam siguran da svi bez razlike sa mnom 
dijelilo, da najčvršći bedem narodne odbrane leži u 
slozi i zadovoljstvu cijelog naroda. Današnji režim 
preuzeo je na se zadaću likvidacije šestojanuarskog 
režima putem izmirenja naroda, dakle u pravcu riješe. 
пја onog kompleksa pitanja, koje se uobičajilo nazi- 
vati hrvatskim pitanjem, i to pitanje današnji je re- 
žim  dužan  da   riješi.  Tim   riješrnjcm   ne  smije se  ni 

zatezati ni oklijevati, jer svako otezanje i oklijevanje 
moglo bi značiti zločin o narodnu odbranu, zločin o 
krvave tekovine mučenika, kojd su svoje živote zalo- 
žili za ostvarenje ove države. Današnji režim nema 
više prava daše izvinjava zaprekama i poteškoćama, jer 
takvih više nema, nakon što se je znalo i uspjelo naći 
puta i načina da se slomi i pregazi i u Narodnoj skup- 
štini i u Senatu sve ono što od prvog početka nije se 
saglasilo ni sa pravcem ni sa metodama likvidacije še- 
stojanuarskog režima. Danas pred mutnom buduć- 
nosti, u pogledu pogibelji sudbonosnih časova, pred 
kojim strijepi cijeli svijet — salus reipublicae suprema 
lex esto! — i nitko, pak ni jugoslovenski nacionalisti 
neće, niti kane, ometati, već odlučno traže sporazum, 
uz jedini uvjet, da se očuva neprikosnovena državna 
cjelina i dinastija. 

Gospodo senatori, tragična stvarnost budućeg 
rata leži nad nama a da toga nijesmo svijesni, jer smo 
nemoćni još uvjek, da tu stvarnost uočimo i da sa 
njom računamo. Sudbonosna zbivanja budućnosti 
neće doduše ovisiti savršeno ništa od mše volje, ali 
bez dvojbe, kakova god bila ta zbivanja, ona će se 
ticati nas i sudbine našeg naroda. Jugoslovenski teri- 
torij bez ikakovih obmanjivanja spada u objekte, 
koji će biti predmet borbe. Ova naša zemlja, i bez da 
smo mi o tome uvjek potpuno svijesni, pretstavlja u 
svakom pogledu čudo bogatstva, ljepote i svih pre- 
imućstava, a da za njom ne bi rasle zazubice njenim 
bližim i daljnjim susjedima. 

Neshvaćanje tragične ozbiljnosti današnjeg mo- 
menta ne može da nade opravdanja u tome, što smo 
mi relativno malen narod, koji nema osvajačkih pro- 
htjeva i koji nije direktno zaniman velikim svjetskim 
problemima i računima medu velikim narodima, jer i 
narodi manji od našeg ulažu neviđene napore za svoje 
naoružanje. Švicarska, ta poslovično neutralna zem- 
lja, raspisuje unutarnje zajmove za najmodernije na- 
oružanje i taj zajam nalazi na upravo neočekivano po- 
voljan odziv stanovništva: skoro za 30% premašena 
je tražena suma. Holandija, Belgija, Švedska, i sve ma- 
nje države srednje, zapadne i sjeverne Evrope čine 
sve da ih budućnost ne zateče nepripremne. Milijarde 
se rasipaju, nitko ne štedi, premda mnogi narodi 
gladuju. 

Gospodo senatori, veliki svijetski rat od g. 1914 
bio je zadnji rat medu vojskama, budući ratovi biti 
će ratovi medu zemljama. Pobjeda biti će na. strani 
onog naroda, koji će slomiti moralni i materijalni ot- 
por protivnika prije vlastitog iscrpljenja. Tehnička 
sredstva budućeg ratovanja traže jedinstven napor ci- 
jele zemlje. Svi latentni potencijali mora da su angai- 
žovani do maksimuma, a vojska postaje sve više za- 
visna od rada pozadine. Pozadina postaje u ratu bu- 
dućnosti područje borbe prvog reda. Proglas mobi- 
lizacije neće značiti više mobilizaciju same vojske, 
već mobilizaciju cijelog naroda, koji uz svoju vojsku 
ustaje na odbranu svoje teritorije. Mobilizacija voj- 
ske bez mobilizacije pozadine značilo bi žrtvovati 
vojsku, značilo bi već unapred sigurni i neminovni 
njeni poraz, ma koliko ona bila jaka, spremna, hrabra 
i "dobro vodena. Stare dosadašnje strategijske dok- 
trine spadaju već u historiju vojnog umjeća; za uspje- 
šnije klanje čovječanstva i zatiranje ljudskog roda 
prema pravilima diktovanim od neslućenih mogućno: 
sti današnje ratne tehnike, osobito napretka avija- 
cije, nastala je nova strategijska doktrina, po kojoj 
odlučnu ulogu igraju u prvom redu dobro zaštićene 
granice, kao što je Francuska bila u stanju da uz ci- 
jenu nebrojenih i neželjenih milijarda zaštiti svoje is- 
točne granice prama Njemačkoj. To udcšenje poza- 
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dine u dvostrukom će biti pravcu: pojačanja njene 
tehničke produktivnosti, jer je jakost i tehnička pro- 
duktivnost pozadine najuže vezana uz ratničku vri- 
jednost borbene linije, i provedenja organizacije za 
efikasnu zaštitu pozadine. Neprijatelj u prvi čas i bez 
objave rata nastojati će, da zračnim napadajima, u 
prvom redu na prijestolnicu, pak na sva veća naselja, 
terorizuje pučanstvo i da uništi prometna čvorišta i 
industrijska središta, koja imaju da snabdevaju voj- 
sku municijom, oružjem i hranom i ostailim potreb- 
štinama. Ako mu to pode za rukom, daljnji je otpor, 
sve da su vojske još i netaknute, onemogućen. 

Obzirom na-ovakovu opću situaciju, pri kojoj 
smo nemoćni da išta mjenjamo ili ispravljamo, jasno 
j€, da i mi moramo da mobilišemo sve naše sile i sva 
naša sredstva, e da u budućem ratu, koji je neizbeživ, 
sačuvamo ouo što imamo. U koliko bi se to razdoblje 
do rata moglo i da poveća i time privremeno opo- 
vrgnu predviđanja okorjelih pesimista, u koje se i ja 
ubrajam, mi ne smijemo ipak stati skrštenih ruku, 
već sve što stvaramo^ na kojem bilo području, mora 
biti što bolje udešeno na odbranu naše nacionalne i 
državne egzistencije. 

U ovom teškom i sudbonosnom poslu u prvom 
redu angažovana je državna upraiva, a uz nju anga- 
žovano je bez dvojbe i Narodno pretstavništvo, koje 
je pozvano da budno pazi e da se ništa ne propusti, 
što je od nužde za pripremu narodne odbrane. Kada 
bi nam se pak postavilo pitanje, što je u ovom pravcu 
dosad uopšte kod nas urađeno, pogotovo što je do 
sad Narodno pretstavništvo u tu svrhu doprinijelo, bili 
bismo u očitoj neprilici, što da odgovorimo. Narodno 
pretstavništvo smatralo je do sad svojom dužnošću, 
da aklamacijom prima predložene mu budžete vojske 
i mornarice uz poklik: živila vojska, i ono će to i 
unaprijed jednakim oduševljenjem da radi i ono će 
i ovaj put da uradi, jer naša vojska i mornarica za- 
služuje naše potpuno povjerenje i našu ljubav. .Ali, 
nastaJo je pitanje, da li je danas time izvršeno sve 
ono što je u dužnosti Narodnog pretstavništva i da 
li je to dovoljno, da se ono riješi svoje odgovor- 
nosti prama narodu i državi. Ukoliko pamtim u ovom 
Domu od njegovog postanka nije se nikada povela 
riječ o bilo kojem problemu narodne odbrane, sma- 
trajući uvjek, da ima netko drugi da se tim proble- 
mima bavi, i da bi bila čak indiskrecija tih problema 
se i dodirnuti. 

Gospodo senatori, mi smo svi svijesni da se potre- 
be narodne odbrane ne dadu pokriti budžetskim sred- 
stvima, dakle ni po onim stavkama određenim u budže- 
tu za vojsku i mornaricu, a koji ćemo mi jednoglasno 
prihvatiti, ni po onim naknadnim kreditima, koje je 
g. Ministar vojske i mornarice u svom ekspozeu 
najavio. 

Ako se osvrnemo na ostale države, vidimo, da su 
one pronašle nužnim da pribjegnu izvanrednim mje- 
rama, e da namaknu sredstva za pokriće troškova pri- 
preme svoje narodne odbrane, jer budžetska sredstva, 
koja se redovito pokrivaju iz redovitih sredstava ze- 
mlje, nisu dovoljna. 

Engleska i Francuska ubrajaju se u najmoćnije 
i najbogatije države svijeta, ali njihova redovita bu- 
džetska mogućnost sama nije dostala, već se je mo- 
ralo pribjeći izvanrednim zajmovima u visini, koja 
svojom zamašitosti nosi rekord u istoriji čovečanstva. 
Italija, koja je ranijim miulrašiijim zajmovima skoro 
iscrpila kreditne sile i mogućnosti zemlje, pribjegla 
je prisilnom zajmu, koji u stvari znači prisilno odu- 
zimanje 5°'" vrijednosti čitavog nekretnog imanja, ne 

samo svih svojih državljana, već i inodržavljana. koji 
posjeduju nekretnog imanja u Kraljevini. 

Ne spominjem žrtve malih država, koje su se či- 
tave angažovale u jednom očajnom naporu: da osigu- 
raju sredstva za svoju narodnu odbranu u trenutku, 
kada evropski mir sve više dolazi u pitanje — e da 
uzmognem doći do konačne konstatacije, da u tom 
pravcu naša država pretstavlja iznimku. 

Gospodo, bilo je očekivati da će Kraljevska vlada 
smatrati svojom najprečom dužnosti, da u ovoj bu- 
džetskoj debati iznese svoje poglede i namjere o ude- 
šenju naše narodne odbrane, kao pitanja kojim se д 
prvom redu bave sve države u Evropi. Bilo je očekivati 
čak da će ova budžetska debata biti upućena i vodena 
u znaku narodne odbrane, a to je, prema ispravnom 
shvaćanju današnjeg položaja Vlade, mogao za nju da 
bude i jedna veoma korisna diverzija. Pretsjednik g. dr. 
Stojadinović nije se u ovome poveo za primjerom1 g. 
Leona Bluma, koji je u teškim prilikama za se i svoju 
stranku znao da sa pitanjem narodne odbrane ujedini 
francuski Parlamenat i Senat. To je bila dužnost Kra- 
ljevske vlade i stoga, što jedan njen aktivni član nije 
se žacao da dade u javnosti i na javnom zboru takovu 
izjavu, odnosno pripremnosti naše odbrane, koja je 
izazvala veliku zabrinutost i zabunu u dušama svih 
ispravnih Jugoslovena. 

Ta zabrinutost nije uklonjena time, što dotični 
gospodin još sjedi u kabinetu g. dr. Stojandinovića, 
i što ovaj, stalno iz obzira prama jednom članu tri- 
umvirata, nije našao shodnim da išta poduzme, što bi 
se imalo smatrati dokazom, da se Kraljevska vlada ne 
solidariše sa izjavama tog svog aktivnog člana. 

Gospodo, ako uvažite što sam do sada kazao, 
tada morate logično zaključiti, da mi svi imamo do- 
voljno temelja dvojiti i strahovati, da materijalna op- 
rema naše vojske, osobito što se tiče onog oružja 
koje je tekovina moderne tehnike u službi rata, ne 
može da bude na većoj visini, nego li je ona, koja od- 
govara dosad uloženim redovitim naporima, niti će 
biti moguće, da se ta oprema dovede do one efici- 
jencije, koja bi odgovarala doglednoj mogućnosti 
rata, ako se bez daljnjeg očekivanja ne odlučimo na 
veliki izvanredni napor i velike žrtve poput ostalih 
država. 

Gospodinu Šefu današnje Vlade može se koješta 
osporiti, ali niko mu ne može da ospori stanovitu 
okretnost i kuražu, koje je pokazao već pri povratku 
na političku arenu, kad no je kao Ministar finansija 
u Jevtićevom kabinetu u času velike ekonomske de- 
presije istupio sa milijardskim zajmom u ruci, koji 
mu je imao da osigura simpatije i naklonost širokih 
masa. Moglo se je pretpostaviti, da će on pri isprav- 
nom shvaćanju velikih potreba naše odbrane imati 
istu kuraž da kaže narodu, da je potreban drugi mi- 
lijardski zajam za izvanredne potrebe narodne od- 
brane, makar ta gesta i ne bila tako popularna kao 
ona prva.. 

Taj propust bio je odlučan za senatski Klub JNS 
da prekine tradicijom aklamacije vojnog budžeta, e 
da svom mogućom odlučnosću naglasi dužnost drža- 
ve, da se pobrine za namakmiće izvanrednih budžet- 
skih sredstava za pokriće tih potreba. 

Ako današnja Vlada hoće barem djelimično da 
opovrgne 0П0 StO su 0 njoj ustvrdili govornici sa ove 
strane Doma u općoj generalnoj debati, da je ona na- 
ime bez programa, ili tačnije, da je ona sama sebi 
program i svrha, i ctt ona živi i djeluje pod lozinkom 
„Apres moi te delige" — tada ona je dužna da pred- 
loži sve ono, što je nužno za poklića potreba narodne 
odbrane. 
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Ako se Kraljevska vlada boji nepopularnosti ta- 
kovog koraka, Jugoslovenska nacionalna stranka 
spremna je da podmetne i svoja leda po.d teret odgo- 
vornosti, makar i pretpostavlja, da ne može računati 
n.a blagodarnost današnje Vlade, kao što senatski 
Klub JNS nije računao na kakvu blagodarnost, kad je 
lane još kao većina u ovom Domu glasovala za budžet 
Vladin, i time je žalibože doprinjela. da ona još i da- 
nas upravlja ovom zemljom. 

Gospodo senatori! Ja sam drugom zgodom, pri- 
godom lanjske rasprave o budžetu vojske i mornarice 
u Finansijskom odboru ovog Senata smatrao svojom 
dužnosti, da dadem izraza svom skromnom uvjerenju, 
kako je oteščana, a donekle i onemogućena orijen- 
tacija i kontrola Narodnog pretstavništva u pitanjima 
državne odbrane time, što Narodno pretstavništvo 
nema onog organa, koji bi bio pozvan da dovoljnim 
autoritetom i kompetencijom trajno vodi brigu o 
svim pitanjima, koja zasjecaju u današnji veoma teški 
i komplikovani sklop problema narodne odbrane. 
Smatram suvišnim da ovde ističem, koju važnu zada- 
ću vrše odbori za narodnu odbranu francuske komore 
i Senata, ili engleskog Gornjeg i Donjeg dom'ai, te 
uopće u narodnim pretstavništvima zapadnih demo- 
kratskih država, kao što je i bratska Cehoslovačka 
Republika. Da podvučem još i to da i u državama sa 
više ili manje autoritativnim režimom, kao u Polj- 
skoj, odbori za narodnu odbranu igraju važnu ulogu 
u parlamentarnom životu i radu. Otuda se ima držati, 
da se postojanje takvih odbora ne kosi u ničem sa 
formom državnog uređenja. Od našeg ujedinjenja 
naš je parlamentarni život uvjek osjećao pomanjka- 
nje odbora za narodnu odbranu, kao i odbora za 
vanjske poslove. Iako Zakon, o poslovnom redu u Se- 
natu i Narodnoj skupštini takove odbore ne predviđa 
medu stalnim odborima, kao što bi bilo shodno i po- 
željno, ipak po zadnjoj stavci § 17 našeg Poslovnog 
redai predvideno je, da se naročiti odbori biraju za 
proučavanje zakonskih predloga, koje podnosi Vlada 
ili senatori, kao i za proučavanje drugih predmeta, za 
koje bi Senat našao da je potrebno da ih uputi u na- 
ročiti odbor. Ovisilo je i ovisi dakle jedino od uvidav- 
nosti Senata, dotično Narodne skupštine, da takove 
odbore bira, dosledno, ako bi se dijelilo moje mnenje, 
da pomanjkanje takovih odbora znači jedan propust, 
isti ne bi se imao da piše u račun nikome drugome 
već Senatu i Narodnoj skupštini, koji dosad nisu našli 
da narodna odbrana i vanjski poslovi spadaju u pred- 
mete, koji se imaju uputiti naročitom odboru za nji- 
hovo proučavanje. 

U ovom redu misli, dozvolite mi da još naglasim, 
da ni pod režimom Vidovdanskog Ustava, kao ni pod 
onim Ustava od 3 septembra 1931 g. nije predviden 
resor za narodnu odbranu, kao što ga uz resor za voj- 
sku, dotično i za mornaricu i vazduhoplovstvo, imaju 
mnoge druge države. Djelokrug rada resora vojske i 
mornarice ni stvarno ni formalno ne pokriva se pot- 
puno sa djelokrugom rada resora narodne odbrane; 
oni su doduše meduso'hno povezani konačnim zajed- 
ničkim ciljem, upućeni su na zajedničku harmoničnu 
saradnju, u kojoj resor vojske i mornarice pretst'ivlja 
njenu vojno-tehničku, a resor narodne odbrane više 
političko-administrativnu komponentu, ali u prirodi je 
i često u interesu te saiadnje, tla te dvije komponente 
ostanu 0 sebi, u/, svoj tačno označeni djelokrug rada, 
dužnosti i odgovornosti. Po ispravnom ustavnom 
shvaćanju funkcija i kompetencija ovih dvaju resora, 
gde oni posebno postoje i djeluju, oni se logično mo- 
raju da popunuju, ali nije moguće da jedan drugog U 
svemu zamjene nJ nadomjeste. 

Još za trajanja šestojanuarskog režima izdan je 
naš Zakon O' zemaljskoj odbrani 18 jula 1930 g., po 
kome za zaštitu i odbranu zemlje upotrebiće se celo- 
kupna zemaljska snaga i sva materijalna sredstva dr- 
žave i njezinih državljana, te radi potpunog i racio- 
nalnog iskorišćenja svih zemaljskih snaga i sredstava 
preduzeće se, za vreme mira, neophodne pripreme za 
opštu državnu mobilizaciju, koja obuhvata i mobili- 
zaciju vojne sile, saobraćaja, industrije i poljopri- 
vrede. 

Za izradu opšte državne mobilizacije, sprovede- 
nje i kontrolu nad istom određen je Savet zemaljske 
odbrane, koga su članovi svi ministri pod pretsjeda- 
njem Pretsjednika Ministarskog savjeta, a u koji ula- 
zi kao član i načelnik Generalštaba sa konsultivnim 
glasom. 

Za pokretanje i proučavanje svih pitanja nadlež- 
nosti Savjeta zemaljske odbrane predvidena je kao 
neposredni organ Ministarstva vojske i mornarice 
Inspekcija zemaljske odbrane, a svako određeno mini- 
starstvo snabdjevanja mora imaiti svoj Savjetodavni 
odbor, kome je dužnost da proučava i dava mišljenja 
po svim pitanjima koja se odnose na: pronalaženje, 
proizvodnju, pribiranje, izvoz, nabavku i smještaj 
određene mu vrsti potreba. 

Pri svakoj komandi armijskih oblasti predviden 
je Industrijski komitet, a povjereni su mu izvršni po- 
slovi oko spreme izvršenja mobilizacije industrijskih 
preduzeća. 

Napokon pri svakoj banovini osnovan je kao sa- 
vjetodavni organ Komitet za ishranu, pri svakom sre- 
zu sreski odbor, a u svakoj općini općinski odbor za 
ishranu. 

Ja nijesam u stanju prosuditi da li je organizacija 
Narodne odbrane ikada potpuno provedena prama 
propisima zakona od 18 jula 1930 g., ali se je bojati 
da bi ovaj zakon, koji je oktroisan pred punih šest 
godina, kod prilika koje su se od tada znatno izmje- 
nile i dn,evno se izmjenjuju, mogao da bude nesavre- 
men i da ne odgovara današnjim zahtjevima. U ovom 
zakonu ne dolazi do dovoljnog izraza autoritet vojne 
vlasti; u Savjetu zemaljske odbrane je Ministar voj- 
ske i mornarice, a načelnik Glavnog deneralštaba 
samo sa konsultivnim glasom. Osim toga izbjegava 
našem prosuđivanju, jer se o tome Parlamenat nije 
imao prilike da bavi, da li komplikovani sistem orga- 
nizacije narodne odbrane ispravno funkcioniše, kao 
što je to u ovome važnom državnom poslu apsolutno 
potrebno. Za naše umirenje bilo bi nužno znati, da li 
n,a primer Industrijski komitet pri armijskim obla- 
stima, da li Komitet za ishranu pri banovinama, sre- 
ski odbori u svakom srezu i općinski odbori za is- 
hranu kod općina ispravno djeluju i da li se o tome 
vodi računa, e da ne bude iznenađenja. 

Prema pretpostavljenoj diferencijaciji u nadlež- 
nosti resora vojske i mornarice prama resoru narod- 
ne odbrane ja sam nacistu s tim, da ne bi bio u stanju, 
da se niti površno kritički osvrnem na nijedan od ro- 
dova naše vojne sile, ne samo S toga, što mi za^ to fali 
dovoljna stručna kompetencija, već i stoga, što do- 
sad nije bio običaj da se Narodnom pretstavništvu 
pruži mogućnost da se u takovim pitanjima orijentiše, 
niti u granicama pojmljive diskrecije u onim pitanji- 
ma, koja nisu za javnost, kao što se to praktikuje i 
u drugim parlamentima. Stoga se mi i odsad, kao i 
dosad, moramo da ograničimo na tvrdu vjeru, da 
po/vani faktori jamče narodu i njegovim pretstavni- 
cima i sami nose odgovornost za to, da su svi rodovi 
naše vojne sile na kopnu, na moru i u zraku na mo- 
guće visokom stupnju ratne eficijencije; osobito da 
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se vodi što veća briga o jakosti naše avijacije, o mo- 
torizaoiji naše vojske, o tehničkom stanju i mobili- 
zacionoj sposobnosti željeznica, dovoljnosti i isprav- 
nom stanju železničkog parka, o organizaciji i poja- 
čanju naše ratne tehničke produktivnosti prama zah- 
tjevima današnjih vremena, uopće o svim onim bez- 
brojnim pravcima, koji dolaze u obzir pri organiza- 
ciji, opremi i ratnoj spremnosti vojne sile jedne veće 
države. 

Stoga, ne zalazeći u čisto vojnička pitanja i pro- 
bleme, ja ću se ovdje ograničiti još na par primjeda- 
ba i konstatacija, koje se odnose na pitanja narodne 
odbrane, a da zaista Ministarstvo vojske i mornarice, 
i ako je u njima direktno interesirano, ne noši di- 
rektn,e odgovornosti. 

Gospodo senatori, glavna zamjerka u smjeru do- 
sadašnjeg mog razlaganja i pretpostavka o narodnoj 
odbrani tiče se u prvom redu predvojničke obuke, 
koja je u našoj državi skoro potpuno nepoznata. Da- 
nas дета ni kod nas pismena čovjeka, koji dnevno 
ne čita u novinama, što su drugi narodi uradili i rade, 
da cijelo svoje pučanstvo, ne samo zainteresuju ži- 
votnim pitanjima koja se tiču odbrane zemlje u slu- 
čaju rata, već da i cijelo pučanstvo vojnički osposobe, 
e da isto uzmogne u cijelosti pri toj odbrani kao ak- 
tivni borac sudjelovati. Bilo je vrijeme kada je dr- 
žavljanin odgovaranjem određenog harača u krvi i 
novcu udovoljio svim svojim obavezama prama dr- 
žavi. Danas to više nije dovoljno, te on mora, osim 
harača u krvi i novcu, sam sebe da stavi narodnoj od- 
brani na raspolaganje i prije doba vojne obaveze i 
nakon sto je istoj udovoljio do krajnjih godina ži- 
votne sposobnosti. 

Suvišno bi bilo, a i nemoguće, da se u granica- 
ma jednog budžetskog govora izloži, što je na pr. 
Italija uradila za predvojničku obuku. Kad je pred 15 
godina Benito Musolini uveo predvojničku obuku, 
po kojoj talijanski podmladak od djetinjskih nogu, 
kao balile, i talijanski naraštaj do dana nastupa voj- 
nog roka;, kao avangardista, mora da bude potpuno 
upućen i dorastao današnjem vojnom oružju i voje- 
vanju, mnogi nisu ozbiljno shvatili jednu savremenu 
i praktičnu inicijativu, smatrajući je davno pre- 
živjelim špartanizmom, koji nije savremen, i dosljed- 
no osuđen na neuspjeh. Nedavno je prigodom poho- 
da jednom francuskom državniku na kolodvoru u Ri- 
mu iskazana počast od jedne čete balila, samih dje- 
čaka do 14 godina pod mušketom i zastavom, te se 
je stalo priznavati, da ideja vojne predobuke ipak 
nije tako neozbiljna. O kakovoj neozbiljnosti nema 
pak više govora od kada je Duče pred kratko vrije- 
me mogao pred cijelim svijetom ustvrditi, da fašistič- 
ka Italija raspolaže danas vojskom od osam miliona 
vojnika, koju je u boljem dijelu, u narodu koji nije 
bio sklon militarizmu, u samih nekoliko godina stvo- 
rila predvojnička obuka i milicijski sistem, koji se 
na istoj osniva. Ako je vojna u Istočnoj Africi, uprkos 
mnjenja i predviđanja svih vojnih stručnjaka svijeta, 
završena pobjedom Italije, to je stoga, što vojni 
stručnjaci n,isu znali da ocjene zamašaj i važnost 
predvojničke obuke, koja je lalijanskoj pobjedi više 
doprinijela  nego  li  talijanska  avijacija. 

Uz ostale države, koje su shvatile ozbiljnost voj- 
ne predobuke, a koje ovdje neću niti dai nabrajam i 
navadam stvari danas svakome pozu.aU', istaknuti ću 
na pr. da je Ministarstvo prosvete u susjednoj Grčkoj 
odredilo, da se za sve dakle gimnazije zavede posebno 
vojničko uzgajanje prije vojničkog roka. Svaka škola 
prama broju svojih učenika formirati će jedan ili više 
batarjona, koji će slati pod komandom svojih profe- 

sora, i u svakom bataljonu biti će po 400 đaka. Zar 
u ovoj odredbi nije uočiti medu ostalim valjda najus 
pešnije sredstvo borbe protiv zaraze komunizma, ko- 
ja se strašno širi, te je u zadnje doba konstatovana 
i u velikom broju naših srednjih zavoda. 

Istaknuti ću ovde takode primjer jedne druge na- 
še susjede, današnje male razoružane Austrije. Pred 
kratko je vrijeme javljeno, da je 800 austrijskih puč- 
kih učitelja završilo tečaj predvojničke obuke, i oni 
će sada u austrijskim školama organizovati predvoj- 
ničku obuku omladine na širokoj bazi. 

Čitajući ovu vijest u austrijskim novinama i ko- 
mentare kojim je .ista propraćena, mi se pitamo: za- 
što se kod nas u Jugoslaviji nije dalo što ovakova 
ostvariti? Ne može da bude izgovora sa optereće- 
njem budžeta, jer zasnovanje predvojničke obuke, 
medu ostalim i putem u tu svrhu uvježbanog pučkog 
učiteljstva ne bi značilo znatnijeg troška za državu. 
Onim pak, koji od velike ljubavi prama demokratiji, 
makar i onakovoj kakova se ona shvaća i praktikuje 
na našem Balkanu, strahuju pred svakom poiavom, 
koja po njihovom shvaćanju odiše fašističkim du- 
hom i militarizmom, odgovaramo, da predvojna obu- 
ka ne može da bude nego od moralne i materijalne 
koristi za najšire slojeve naroda, jer u iste unosi I 
popularizuje ideju fizičkog odgoja, vojničke stege i 
spreme, rada i discipline te ljubavi prema Kralju i 
državi, što u današnje vrijeme sveopšte krize autori- 
teta i naginjanja ekstremnim socijalnim strujama 
pretstavlja jedan nedvojben,! aktiv općeg narodnog 
odgoja. 

U predvojničkoj obuci u našim osnovnim ško- 
lama nema ni govora, kao ni u našim srednjim i vi- 
sokim školama, jer o tome niko nije vodio računa 
ni brige, i ako je za to postojala donekle zakonska 
mogućnost po postojećem Zakonu za fizičko vaspi- 
tanje naroda, koji je do danas ostao mrtvim slovom. 

Ne treba pak gubiti riječi, a da se dokaže, kako 
bi kod nas predvojnička obuka bila od velike važno- 
sti toli za vojsku koli i za same vojne obveznike. 

Uslijed finansiskih poteškoća rokovi obaveznih 
služenja u vojnim kadrovima morali su se i kod nas 
što više skratiti, u 18 mjeseci za sve rodove vojske; 
izuzev mornaricu i vazduhoplovstvo, kod kojih služ- 
ba u stalnom kadru traje dve godine. Po mnjenju 
vojnih stručnjaka ovi su rokovi nedovoljni uopće, a 
pogotovo za naobrazbu tehničkih trupa. Ta nedo- 
voljnost osjeća se osobito u zemljama sa pretežno 
seljačkim žiteljstvom, kao Sto je naša, koje i ako mo- 
gu da dadu u nekim pravcima bolji regrutski kontin- 
gent, ipak vojna je naobrazba istog teža i dugotraj- 
nija, nego li je naobrazba kontingenata, koji daju 
zemlje sa pretežno gradskim pučanstvom. .loš do 
prusko-francuskog rata prošlog vijeka za vojnike 
moglo je biti glavno da ima zdravo zubalo za odgri- 
zanje fišeka, pak usporedite takog vojnika sa današ- 
njim, koji svrstan u motorizovanim odjeljenjima, sa 
gasnom maskom, rukuje sa repetirkom, sa mitralje- 
zom i sa ručnim bombama, pak ćete uvidjeli koja je 
razlika u vojnoj naobrazbi nekadašnjeg vojnika pra- 
ma današnjem. Predvojničkom obukom, koja ima ot- 
početi sa 14 godinom le trajati do 21 godine, regrut 
stupa na otsluženjc vojnog roka ne više kao sirovi 
materijal već kao poluobradevina, i od njega je ue- 
uporedivo lakše stvoriti dobrog vojnika, uz manje 
truda i muke, koli za njega samog, toli za onog koji 
mora da ga vaspita. 

Predvojnička obuka ima osim loga i drugu važ- 
nost. Ona se proteže i na one koji u svoje vrijeme 
neće biti pronađeni /a vojničku službu U vojnim ka- 
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drovima, ali isti moćiće se upotrebiti u pozadini i na- 
domjestiti one koji su potrebniji na frontama, li 
predloženoj reformi vojnog zakona u Turskoj odre- 
đeno je povećanje obavezne vojue službe od 16 do 65 
godina. Za starija godišta dolazi u obzir služba u po- , 
zadini, i to u promeru, zračnoj odbrani, proizvodnji 
ratnog materijala itd. Osim toga već je izrađen za- 
kon prama kojem sve Turkinje od 16 do 60 godina u 
slučaju rata moraju služiti vojničku službu. Sve žene 
od 25 do 40 godina biti će čak poslate na frontu, a 
ostale će biti zaposlene u pozadini. Poznato je, dai u 
Rusiji već odavna postoje ženski bataljoni, a. da ne 
spomenem ulogu koju igraju čete ženskih milicioner- 
ki u španjolskom građanskom ratu. U republikanskoj 
Francuskoj, za režima »front populaire«. Ministar na- 
rodne odbrane Daladje provada vojnički odgoj fran- 
cuske mladeži U Engleskoj rekao bih da smo uoči 
uvedenja opšte vojne obaveze. U čehoslovačkom par- 
lamentu usvojen je zakonski dodatak koji ovlašćuje 
vladu da može bez zakonskog ograničenja u svako 
doba, kada to prilike zatraže, proširiti kontingent no- 
vih regruta i već sada vlada provada do skrajnjih mo- 
gućnosti to zakonsko neograničeno ovlašćenje. 

»Pravda« od 23 marta 1937 godine donosi sle- 
deči članak pod naslovom: »Čehoslovačka vaspitava 
svoje građane za odbranu od neprijatelja«. »Pred 
skupštinskim odborom za vojne poslove održao je 
Ministar narodne odbranp Fr. Mahnik opširan ekspo- 
ze o čitavom nizu aktuelnih pitanja armade. U prvom 
redu Ministar g. Malinik posvetio je pažnju zakon- 
skoj osnovi o opštem vaspitanju građanstva za odbra- 
n,u. Zakonska osnova o opštem vaspitanju građanstva 
za odbranu — rekao je Ministar g. Mahnik — pot- 
puno je prerađena na osnovu rezultata savetovanja, 
vršenih sa zastupnicima zajedničkog odbora za pove- 
ćanje odbranben,e sposobnosti naroda. Na tim saveto- 
vanjima učestvovali su i članovi vrhovnih organiza- 
cija za telesno vaspitanje. Savetovanja su uspešno za- 
vršena, tako da će dalji tok rada biti već nesmetan i 
коцаспо će biti donesen zakon o opštem vaspitanju 
građanstva za odbranu. 

Na koga će se protezati zakon o opštem vaspi- 
tanju za odbranu. Vaspitanje za odbranu protezaće se 
na sve sposobne stanovnike bez razlike pola, i to u 
godinama u kojima su dužni da pohađaju školu, a po- 
sle sve do uavršetka 30 godine života. Vlada će, ako 
to prilike budu iziskivale, moći putem naredbe da pod- 
vrgne odbranbenoj obuci na izvesno prelazno vreme 
i starije ljude, ukoliko se na njih odnosi obaveza vr- 
šenja ličnog rada prema zakonu o odbrar\i države. 
— Vaspitanje za odbranu sastojaće se iz četiri sastav- 
na dela i to: 1) iz pripreme moralne i teoretske; 2) 
iz fizičke pripreme za odbranu; 3) iz obuke u zaštit- 
nim službama i 4) iz vojne obuke«. 

Sve ovo dokazuje, kako svi narodi u predviđa- 
nju ogorčenja i dugotrajnosti budućeg rata, koji ima 
da znači za njih borbu za život i smrt, pribjegavaju 
svim mogućim sredstvima da svoje vojne sile pove- 
ćaju i da dadu sve od sebe, e da ih budućnost ne za- 
teče nepripremne, ne štedeći pri tome više ni svoje 
žene. Svi su svjesni, da u budućim borbama n,eće biti 
angažovane same vojske već cijela pučanstva, koja U 
tu svrhu moraju biti dovoljno uvježbana i priprem- 
ljena. 

Nakon potpunog fijaska politike razoružanja i 
nakon već jasnog sloma Lige naroda, svaki narod u 
svijetu živi tako, da svoju sigurnost smatra odvisnom 
od svoje vlastite snage. Svaki narod postavlja svoju 
sigurnost kao najveće dobro, pak, kada ova sigurnost 
ne može biti zajamčena pomoću Lige naroda i kolek- 

tivne odbran,e> svaki je narod odlučan da svoje obez- 
bedenje osigura pomoću nadmoćnosti nad drugima. 

Blagopokojni Kralj Mučenik, od koga su potekle 
dosad sve dobre i zdrave inicijative u našoj državi, 
imao je pred očima i ciljeve predvojničke obuke, kad 
je dozvao u život resor fizičkog vaspitanja naroda. 
U našem Sokolstvu po zakonskoj odredbi predvidena 
je osnovna ideja predvojničke obuke, pak bili bi za- 
hvalni gospodinu Ministru fizičkog vaspitanja, ako 
nam u svome budžetskom ekspozeu naznači, na teme- 
lju statističkih podataka, dosadašnje rezultate odre- 
daba o predvojntičkoj obuci u našem Sokolstvu. Smr- 
ću Kralja Mučenika pretrgnuta je i kao da je zamrla 
inicijativa predvojničke obuke, kao što su pretrgnute 
bile i zamreše tolike ispravne i spasonosne njegove 
inicijative i pregnuća. 

U ovo zadnje doba govori se o izjavi našeg Mi- 
nistra fizičkog vaspitanja naroda o skorom donoše- 
nju Uredbe o izmeni Zakona o obaveznom fizičkom 
odgoju, po kojoj bi glavne karakteristike nove Ured- 
be bile u tome, da Ministarstvo za fizički odgoj pro- 
vodi preko banpvina, kotara i općinskih uprava or- 
ganizaciju obaveznog fizičkog odgoja omladine. Os- 
nivali bi se tečajevi za fizički odgoj u pučkim, sred- 
njim i strukovnim školama, i isti bi se proširili i na 
sve škole, uključivši sveučilišta, što nije bilo po staroj 
Uredbi. Uredbom se takode osigurava potpora vojnič- 
kih vlasti, kako u pogledu dotacije tečajeva i škola 
sa potrebitim vojničkim materijalom, tako i glede 
potrebnog broja specijalnih instruktora uz sudjelova- 
nje stariješina kadra. Uredba ovlašćuje Ministarstvo 
za fizički odgoj da dade tiskati svoje vlastite udžbe- 
nike, od kojih bi jedan imao biti gotov već 1 aprila 
t. g. Uzgajatelji bi se birali iz redova pučkih učitelja, 
učitelja gimnastike, rezervnih oficira, te tehničara vi- 
teških i sportskih društava. 

Naša je javnost ovu vijest pozdravila s najvećim 
zadovoljstvom, žaleći da to n,ije već davno prije ura- 
đeno. Vremena su teška, a niko ne može zajamčiti, da 
i samo jedan mjesec dana odoenjenja može da bude od 
teških posljedica. Za požaliti je takode, da se izmjena 
Zakona o fizičkom odgoju naroda po lošoj praksi 
kod nas provada putem Uredbe, dočim je prama važ- 
nosti same stvari bilo cijelishodnije, da je to prove- 
deno putem zakona. Ovakav zakon mogao je značiti 
jedan neosporni aktiv u ovoj toli sterilnoj legislativ- 
noj periodi, a da je taj zakon bio predložen po prvi 
put bilo bi se došlo u Narodnoj skupštinj i u Senatu 
do ostvarenja odbranbenih odbora, o kojim sam već 
prije govorio. 

Ja ne držim pak da izdanje gornje Uredbe spada 
u kompetenciju Ministra za fizičko vaspitanje, pogo- 
tovo ne može da bude njegova isključiva kompeten- 
cija. Ostavljajući po strani kompetenciju Ministra voj- 
ske i mornarice, koji pak u znatnoj mjeri učestvuje u 
izvršenju rečene Uredbe, nema dvojbe da se gornjom 
Uredbom znatn,o dira i utiče u naukovni plan osnov- 
nih, srednjih, stručnih i visokih škola, nameću se veli- 
ke dužnosti nastavnicima, i prama tome uvjeren sam, 
da takova Uredba pada u nadležnost Ministra prosve- 
te, ili bar bez njegovog sudjelovanja ne dade se za- 
misliti. Tako je predvojnička obuka bila shvaćena u 
Grčkoj i u Austriji, kao što sam već prije napomenuo. 

Ne nalazim napokon cijelishodnim, da se akcija 
za fizički odgoj provada preko općina, koje za to ni- 
su podesne, preopterećene su, te nema izgleda da bi 
saradnja općina mogla biti korisna u ovom narodnom 
poslu. 

Ne mogu a da ovdje ne spomenem jednu karak- 
terističnu činjenicu. U Finansijskom odboru Narodne 
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skupštine pala je riječ i o fizičkom odgoju naroda, 
ali ne u smislu mojih dosadanjih izvođenja, već u smi- 
slu, da se postojeći resor za fizičko vaspitanje ukine, 
da se na njegovo mjesto osnuje Ministarstvo vjera 
i Ministarstvo za propagandu, pak u tom smislu pod-, 
nešeni su bili amandmani. Čudno je, gospodo, da dok 
se u cijelom svijetu govori samo o oružju i pripre- 
manju narodne odbran^, dotle u jugoslovenskom par- 
lamentu pobožni ljudi traže da se dokine Ministar- 
stvo za fizičko vaspitanje i ponovno dozove u život 
Ministarstvo vjera. 

Što se tiče uspostavljenja Ministarstva za propa- 
gandu, ja držim da je to suvišno. Ministarstvo za 
propagandu smatra se specijalitetom diktatorskih re- 
žima, a koliko je nama poznato, režim g. dr. Milana 
Stojadinovića neće da se takovim prizna, a nije mu 
potrebno Ministarstvo za propagandu, jer članovi nje- 
govog kabineta, svi redom, pokazali su se tako rev- 
nim ministrima za propagandu, da bi mu naročito 
Ministarstvo u tu svrhu propagande bilo potpuno su- 
višno, a najrevniji je bio u tom glavom Ministar za fi- 
zičko vaspitanje. 

Gospodo senatori, n^ samo da u našoj državi ni- 
šta nije poduzeto za predvojničku obuku, nego tako- 
đer nije skoro ništa poduzeto ni za potrebe civilne 
zaštite. Kod drugih naroda milijarde su već utrošene 
za civilnu zaštitu u slučaju rata. U Njemačkoj Reichs- 
luftschutzbund, jedno dobrovoljno društvo broji oko 
deset miliona članova. Svaki član plaća godišnje 12 
R.M. Uz to se iz privatnih sredstava nabavlja zaštitni 
materijal, grade se sklonjšta, kupuju maske itd; U 
Berlinu ima na hiljade skloništa. Svako sklonište staje 
oko 30 R.M. po glavi za osobe koje se mogu u njih 
smjestiti. Mnoga od tih skloništa primaju više stotina 
ljudi. Treći Reich nije u tim primjerima osamljen; 
njegov najveći protivnik, Sovjetska Rusija, ni malo 
ne zaostaje. 

Ossoaviahimovci broje se također na milione; 
prema najnovijim podacima ima ih preko 13 miliona. 
Ossoaviahim je najjača organizacija civilne zaštite po 
broju članova. U nj se stupa dobrovoljno, ali nakon 
pristupa u njemu se ostaje obligatno. Sistematizacija, 
hermetizacija, degazacija i dr. tamo su tehnički ter- 
mini, koje svugdje susrećete kod pripremanja civilne 
zaštite. Osim njemačkog Reichsluftschutzbunda, rus- 
kog Ossoaviahima, postoji talijanski U.N.P.A., polj- 
ski L.O.P.P., francuska civilna obrana D.P.T., japan- 
ska Kokuikioka, pa dalje čitavi red takovih organi- 
zacija u skoro svim državama svijeta. Ima već država 
gdje je 5 do 10 na sto čitavog stanovništva učlanjeno 
i djelomično uvježbano u organizacijama civilne za- 
štite. U nekim državama uvedeni su prirezi, koji se 
upotrebljavaju za izgradnju podzemnih skloništa i za 
druge sigurnosne mjere za odbranu građanskog pu- 
čanstva od napadaja iz zraka. U Engleskoj podignuta 
je tvornica koja izrađuje 500.000 maska tjedno za 
snabdevanje uevojničkog stanovništva. Svugdje u svi- 
jetu stvaraju se nove milionske vojske civilne zaštite, 
koje imaju zadaću, da oslabe strahoviti učinak mo- 
dernog oružja. Sve je pripremno da se, u slučaju voj- 
ne mobilizacije, istodobno proglasi i civilna mobili- 
zacija. 

Gledajući ove silne pripreme kod svih manjih i 
većih naroda, mi treba: da se zapitamo: a šta je ura- 
đeno u Jugoslaviji, toj po mnjenju vanjskog svijeta 
militarističkoj državi, koja makar da se i ne ubraja 
u velesile, ipak joj se namjenjuje neka vidnija uloga 
u budućem oružanom konfliktu medu narodima. Imao 
sam prilike doznati, da u cijeloj našoj državi postoji 
jedno jedino sklonište za odbranu od napadaja iz zra- 

ka i to u našem prijestolnom Beogradu. Ovih dana 
potražio sam to jedino sklonište, da vidim kako iz- 
gleda to čudovište, ali nisam imao sreće, jer mi nitko 
nije znao kazati, gdje se ono nalazi. 

Nitko pametan neće ustvrditi, da nekoliko struč- 
nih i loše pohadanih predavanja, održanih u prijestol- 
nici, i u nekim glavnijim gradovima u svrhu poduke 
civilnog pučanstva o strašnom dejstvu otrovnjh pli- 
nova i načinu odbrane od istih, imaju da znače sve 
ono što u tom pravcu može i mora da uradi država 
za svoje pučanstvo, jer su takova predavanja bespred- 
metna, ako se pučanstvu n.e pruži mogućnost da se od 
otrovnih plinova zaštiti, ako' ga se ne opskrbi maska- 
ma i ako se država ili općina ne pobrine za unapred 
određena i pripremljena zaštitna skloništa. Nitko na- 
pamet ne može utvrditi, da je za pouku pučanstva o 
vlastitoj odbrani protiv zračnih napadaja dovoljno ne- 
koliko vježbi poduzetih u nekoliko naših važnijih gra- 
dova, jer usled pomanjkanja dovoljne teoretske 1 
praktične pripreme, te vježbe nisu mogle da budu niti 
ozbiljno shvaćene, kamoli je pučanstvo moglo tačno 
shvatiti, u čemu se sastoji njegova aktivna uloga pri 
takovoj odbrani. 

Istin^ je, da na nekim izloženijim tačkama, oso- 
bito gradovima sa garnizonima, postoje protuavijon- 
ske baterije sa odnosnim reflektorima. Mi nismo u 
stanju da raspolažemo podatcima ni o broju, ni o kva- 
litetu, ni o razvrstavanju takovih baterija, ali smo 
tvrdo uvjereni, da je dovoljna briga i odgovornost 
koju i u tom pravcu vode vojne vlasti, prama kojim 
i u ovom važnom problemu moramo da gajimo neo- 
graničeno povjerenje. Ali ni protuavijonske baterije, 
onde gdje one postoje, po dodanašnjim iskustvima 
nisu dovoljne da zaštite gradove; engleski vojni struč- 
njaci nisu se ustručavali da dadu svoje mnenje, po ko- 
me unatoč protuavijonskih baterija ne bi bilo mogu- 
će odbraaiti London od zračnih napadaja. To mnenje 
bilo je potvrđeno i iskustvima u španjolskom građan- 
skom ratu. Dakle i onde gdje postoje protuavijonske 
baterije, i onde gdje postoji mogućnost da se protiv 
napadaja iz zraka pravovremeno ustane avijonskim 
protunapadom, još uvjek postoji pogibelj da neprija- 
teljski napad uspije, dosljedno neophodno je potre- 
bito, da samo civilno pučanstvo bude postavljeno u 
stanje, da/ se dovoljno pripremi i osposobi za vlastitu 
odbranu. 

Gospodo senatori! U raznovrsnom kompleksu 
problema budućeg ofanzivnog i defanzivnog ratova- 
nja treba ubrojiti bez dvojbe i radiofoniju. Moral, 
hladnokrvnost i disciplina u pozadini odlučuju o sudbi- 
ni vojske i njenog opskrbljivanja oružjem, municijom,. 
hranom i ostalim potrebama. Jasno je da će od prvog 
početka sukoba neprijatelj nastojati, da unese paniku 
u zalede napadnute zemlje, da izazove nered i zbrku 
i da pri tome pripomogne onoj defetističkoj akciji, 
koja se u svim zemljama priprema već u miroo doba 
i koja će se ispoljiti u momentu, koji bude najzgod- 
niji za istu. Najpodesnije sredstvo za ovakovu nepri- 
jateljsku akciju jeste bez dvojbe radio, kojim će se 
svi ratujući narodi poslužiti, a sigurno je da taj cilj 
oni imaju već danas pri udešavanju svoje radiofonske 
emisione politike. 

Upravo ovo zadnje doba jedan naš vodeći dnevnik 
u jednom detaljnom stručnom prikazu iznio je, da su 
granice Jugoslavije prignječene od tuđih radiovalova 
i da tablice radiostanice Evrope na prelazu iz 1936 u 
1937 g. dokazuju nevjerovatnu i jako opasnu tehničku 
inferiornost naše radiofonije. Jugoslavija sa svojih 
mizernih 10.75 Kv snage dolazi tek u četvrtu skupinu 
od 50 Kv, u kojoj su svrstane najslabije л u radiofo- 
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niji tehnički najzaostaiije zemlje. Za njom su jedino 
Albanija i Grčka, koje uopšte nemaju emisionih sta- 
nica, premda je ova naša zemlja rodila jednog od pr- 
vih pionira radiotehnike, našeg velikog zemljaka, Li- 
čanina Nikolu Teslu, koji je još g. 1899 konstruisao 
dinamostrojeve, koji su davali izmjeničnu struju od 
10—20.000 perioda, poznate pod imenom »Teslinih 
oscilatora«. 

Mi znamo po vlastitom neugodnom iskustvu, da, 
dok se na našem Primorju sa običnim prijemnicima 
vrlo dobro čuju stanice Prag, Budimpešta, Bukurešt, 
itd., dotle vrlo slabo, ili uopće ne čuju se naše doma- 
će stanice. Dok Prekomurje, Podravina, sjeverna Slo- 
venačka itd. dobro čuju propagandistične srpsko- 
hrvatske emisije talijanskih stanica, Trsta, Firence, 
Bari-a itd. dotle jedva čuju naše stanice. Mi sa svoje 
četiri stanice i 10.75 Kv jakosti nismo skoro ništa, 
ako se usporedimo samo sa našim najbližim susjedi- 
ma: Italija sa 15 stanica i 250 Kv, Mađarska 6 stanica 
sa 150 Kv, Austrija 8 stanica sa 135 Kv, Rumunjska 
2 stanice sa 160 Kv. Na naše granice djeluje izvana 
tridesetak stanica n,aših susjeda sa jakošću od 700 Kv, 
a iznutra naše stanice ne dopiru niti do granice zem- 
lje. Ovaj tugaljivi prikaz ne gubi ništa na svojoj elo- 
kvenciji ako dodamo, da susjedna Bugarska graidi 
veliku radiostanicu od 100 Kv. Opterećenje naših ima- 
ginarnih eterskih granica biti će doskora još veće iz 
vana, te će odsele čitava Stara Srbija i Južna; Srbija 
biti u stanju da odlično slušaju emisije bratske bu- 
garske stanice. Primjeri iz španjolskog rata, slučaj 
Degrela, tablica koju sada iznesosmo i naše njevjero- 
vatno zapuštene prilike, gdje sva područja u našoj 
državi slušaju tuđe bez dvojbe propagandističke emi- 
sije na našem jeziku, tvrdi su razlozi, koji moraju 
uvjeriti svakoga, da je skrajne vrijeme da se hitno, 
bez daljnjeg krzmanja i jednim velikim potezom osi- 
guramo i odbranimo od jakih i dobrih radiostanica. 
U veliko je požaliti da hvale vrijedna inicijativa sa- 
dašnjeg Ministra pošta g. Kaluderčića u pitanju novih 
radiostanica nije dovela do željenog rezultata. 

Gospodo senatori! Automobil je danas priznat u 
svijetu kao jedan od vrlo važnih faktora u privred- 
nom životu, u turizmu te u narodnoj odbrani. Sve 
velike zemlje stoga propagiraju motorizaciju, jer to 
donosi napredak i blagostanje u miru, dok su u ratu 
činilac prvog reda. Danas nije moguće zamisliti nika- 
kove ratne akcije bez motora i automobila. Nijedna 
vojska u momentu rata ne može pak da raspolaže 
tolikim brojem motora i automobila, koliko ih je 
nužno za pokriće njenih potreba, pak stoga svaka dr- 
žava nastoji, da shodnim sredstvima pomogne razvi- 
tak civilnog automobilizma u svrhu da u slučaju rat- 
ne potrebe putem rekvizicija uzmogne staviti na ras- 
polaganje svojoj vojsci nužni broj motorndh kola. 
To je bio razlog da su napredne zemlje u Evropi i 
Americi ukinule trošarine i druge terete na :automo- 
bilizainjli ih do krajnih granica obalile. Na taj način 
se je broj motornih kola u Njemačkoj, koji je g. 1932 
iznosio 48.376, popeo u g. 1936 na 300.000 dok danas 
broji preko1 milion kola. 

Razvoj automobilskog i autobuskog prometa 
kod nas je upravo očajan. Premda je kod nas, naro- 
čito u nekim krajevima, željeznička mreža vrlo rijet- 
ka, a u nekim još i ne postoji, nije se posvećivala 
pažnja dobrim automobilskim putevima. Ta grana 
privrede pritiskivana je svim mogućim daćama uz po- 
gibelj da je potpuno onemoguće. 

Automobilsko gorivo isto je tako važan faktor 
za motorizovani promet, kome kod nas nije posve- 

ćivana nikakova pažnja. Ovo pitanje čeka uzaludno 
na svoje riješenje već dvadeset godina, a ono se može 
riješiti jedino onda, ako se ukinu sve trošarinske, 
carinske i druge dažbine na uvoz čistog benzina i 
nafte, ako se stane n,a kraj ne uvek čistoj i poštenoj 
špekulaciji pojedinih uvoznika pod istim olakšanim 
uslovima. 

Za našu zemlju može se reći, da je razmjerno po 
broju automobila sada na poslednjem mjestu u Evro- 
pi, dok po visini tereta, koji se navaljuje na benzin 
i ostalo gorivo, ona je najskuplja država u svijetu. 
Ovom žalosnom rekordu Jugoslavija mora zahvaliti, 
ako danas u njoj postoje samih 12.400 automobila, 
a čitava'jedna polovina toga nije za nikakovu ozbilj- 
nu uporabu, a kamoli za ratnu rekviziciju. Ja nisam 
u stanju da kritički i stručno ocijenim, koji bi bio 
efekat ovako očajnog stanja našeg automobilizma 
za našu vojsku, kad bi sutra bila proglašena mobili- 
zacija i kad bi vojska pristupila rekviziciji motornih 
vozila za hitno prebačenje trupa na ugrožene granice, 
s kojim mi još nismo dovoljno povezani željezničkim 
putevima, jer ne posjedujemo u tu svrhu dovoljnih 
vojnih kamijona, ali je sigurno da bi taj efekat mo- 
rao biti koban, i u prvom početku kompromitovao bi 
uspjeh dotične vojne akcije. Poznato je da su u jed- 
noj susjednoj zemlji izrađeni svi putevi u pravcu i do 
samih naših granica, te je očit njihov strateški karak- 
ter, a da nam nije poznato da li su sa naše strane iz- 
vedene nužne i dovoljne strateške protumjere i da li 
su te mjere omogućene prama stanju naših puteva i 
našeg automobilizma. 

U nadi da mi -se, obzirom na cilj koji mi lebdi 
pred očima, to neće zamjeriti, držim uputnim ovdje 
ustvrditi, da i u pitanju radiofonije, kao i u pitanju 
automobilizma, moglo se je očekivati povoljnije i 
pospješnije rezultate, da je naš generalštab uložio 
onaj upliv i vršio onaj pritisak, koji su bili nužni pri 
pitanjima koja duboko zasjecaju u interes i u djelo- 
krug naše vojne sile. 

Gospodo senatori! U časovima vedrog raspolo- 
ženja mi ovu našu državu nazivljemo velikom Jugo- 
slavijom. I zaista ona je velika po svemu onom što 
priroda i Providnost mogu dati jednoj zemlji i jed- 
nom narodu, koji bi u toj zemlji morao biti sit, sre- 
tan, moćan i predmetom opće zavisti. 

Ako bismo pak imali da naznačimo najveće do- 
bro, kojim je naša zemlja obdarena, mi bismo složno 
pristali, da je to naše more koje nam otvara sve pu- 
teve u svijet, te se tako graničimo i povezani smo sa 
svim krajevima i narodima svijeta. Historija nas uči, 
da nema niti je bilo velikog naroda bez morai, pak 
ako smo ozbiljno svijesni, da veličina Jugoslavije ne 
smije ostati frazom i odrazom časova vedrog raspo- 
soženjai, već zgoljna realnost, s kojom treba da raču- 
namo mi i cijeli svijet, tada treba da smo takode svje- 
sni, da ovo svoje najveće blago moramo dovoljno 
cijeniti, iskorišćavati, protiv svake opasnosti brižno 
čuvati i braniti, ili će inače ono blago poput biblij- 
skog talenta, ostati zakopano u zemlji i neiskorišćeno. 

Ima tek 16 godina što je bratska Poljska uz svoju 
kopnenu granicu od ukupnih 4165 km. dobilai malu 
morsku obalu od samih 94 km., a danas je ona. već 
pomorska država, koja po prometu ima najjaču luku 
na Baltiku, Gdinje, a ova se uspješno takmiči sa naj- 
većom njemačkom lukom, Hamburgom. Ovo' se je 
čudo desilo kod naroda, koji nije imao ni mora, ni 
pomoraca ni pomorskih tradicija, kao što je imamo 
mi, koji smo već od 12 vjekova na obali Jadranskog 
mora, dugoj od Sušaka do Ulcinja za preko 700 km. 
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koji smo za vladanja naše narodne dinastije pred više 
od 1.000 godina imali jaku trgovačku i ratnu morna- 
ricu, koja je gospodarila Jadranskim morem, koji 
smo imali Dubrovnik, čije su trgovačke lađe plovile 
svim morima svijeta, koji smo dali prve majstore u 
brodogradnji i moreplovstvu Caru Petru Velikom ta- 
ko da je jedan engleski admiral ustvrdio, da u Dalma- 
tincima imamo najbolje mornare svijeta. 

Poljska ne samo da je uz ogromne žrtve i napore 
napravila čuda na svojih 94 km. morske obale, već je 
ona ispravno shvatila, da to narodno blago treba za- 
štiti i braniti. Ona je u ovo 16 godina zn,ala stvoriti 
i privesti svoju ratnu mornaricu i mornarički kadar 
na zavidnu visinu. Po stanju koncem g. 1936 poljska 
ratna mornarica sastoji se od 6 razarača od 1500— 
2144 tone, 5 većih podmornica, 5 torpiljera, 7 mino- 
nosaca, 8 riječnih topnjača, uz ostali školski i pomoć- 
ni plovni park, arsenal itd. sve najmodernije izradbe 
i vrijednosti, sa brojnim stanjem od 5800 ljudi. 

Poznato je, gospodo, da smo mi u slomu Austro- 
ugarske monarhije primili cijelu njenu ratnu flotu, 
ali pri docnijoj diobi, donekle bez dvojbe i krivnjom 
neupućenih naših ljudi, nama je dodijeljeno samih 8 
torpiljera i 4 remorkera sa par monitora na Dunavu, 
za koje se nije nitko interesovao. Jugoslovenska rat- 
na flota koncem g. 1936 sastojala se: od pomenutih 
8 austrougarskih torpiljera, građenih prije 1914 g., 
dakle starog tipa i već dotrajalih i male borbene vri- 
jednosti, od 6 srednjih minonosaca nabavljenih u Ne- 
mačkoj odmah po završetku rata, danas prilično za- 
starjelih, od 4 srednje podmornice sa odnosnim dva- 
ma matičnim brodovima, od 1 razarača od 2500 tona, 
od jednog broda nosača hidroaviona, od jedne stare 
njemačke krstarice pregrađene u školski brod, od 4 
riječka monitora, od 2 borbena čamca i nešto po- 
moćnog brodovlja. Dok na odbranu naših 700 km. 
obale mi imamo skoro za l/» manju ratnu flotu od 
Poljske sa njenih 94 km. obale, upadna je i druga 
anomalija, da mi za našu flotu imamo brojno 
stanje od 7000 ljudi, dok Poljska za svoju veću flotu 
ima brojno stanje od samih 5800 ljudi. U tom je ne- 
razmjerju dokaz, da mi imamo jači kadar izvrsno 
uvježbanih ljudi, ali ih ne možemo da upotrebimo, 
j«r nemamo brodova. 

Neću da vas zamaram podacima, po kojima b! 
morali doći do žalosnog zaključka, da naša pomorska 
država ima skoro najneznatniju ratnu mornaricu na 
svijetu, čak manju od Finske, već je važnije utvrditi, 
zašto smo mi toliko zaostali sa izgradnjom naše rat- 
ne flote. 

Gospodo, kaže se da nam naše finansijske .pri- 
like nisu dozvoljavale veće izdatke, ali mi opažamo, 
da su i drugi narodi za izgradnju svojih flota morali 
podnijeti žrtava i da bez golemih izvanrednih žrtava 
nije mogućna izgradnja ratne flote, već drugi su to- 
me razlozi. Mi dosad nismo uopšte imali jedan flotni 
program, u kojem bi bio stručno izrađen pravac i 
sistem izgradenja naše obalne odbrane, e da se prema 
istom i sistematski izgrađuje naša ratna mornarica. 
Po tome se dade zaključiti, da, više nego li u pomanj- 
kanju sredstava, tražiti je uzroke našem zaostatku u 
nestašici pomorske orijentiranosti i nedovoljnom uva- 
žavanju pretpostavke, da smo mi ujedinjenjem našeg 
naroda postali pomorskom državom i da je pogrešan 
onaj kontinentalni mentalitet, koji se u našoj državi 
još uvek podržava. Kod nas još uvjek nema dovolj- 
nog razumjevanja za to, da ako dođe sutra do rata, 
naše granice sa Albanijom biti će branjene na jadran- 

skoj obali, isto tako kao što će na Dravi, na Dunavu 
i Vardaru biti branjene i naše jadranske obale. U cje- 
lovitosti naše narodne odbrane naša kopnena vojska 
sačinjava bez dvojbe glavni dio i njen temeljni ka- 
men, ali ratna je mornarica njena važna komponenta, 
s kojom se ona upotpunjava, da s njome sačinjava 
jedinstveni instrumenat naše ukupne vojne sile. 

Pri takvom shvaćanju značaja i važnosti ratne 
mornarice Poljska sa svojih 94 km. obale ističe da- 
nas svoje pravo na kolonije, i taj zahtjev nitko nije 
okrstio neozbiljnim; Jugoslavija sa svojih 700 km. 
obale niti zahtjeva kolonije, niti bi takav zahtjev itko 
ozbiljnim shvatio. 

Pri ovogodišnjoj skupštini za naše more veoma 
zaslužne »Jadranske straže« čulo se je gorkih tužbi 
i komentara o neshvaćanju našeg pomorskog pitanja, 
konstatujući da se današnji politički događaji razvi- 
jaju upravo vrtoglavom brzinom. Po Sredozemnom 
moru pletu se mreže uzduž i poprijeko i bojati se je, 
da nas događaji ne zateku prije nego li dospijemo 
da naši interesi budu bar donekle zaštićeni i osigu- 
rani. Jer smo mi nažalost danas pomorska država; jedi- 
no po važnosti našeg pomorskog posjeda, a nipošto po 
moralnoj i materijalnoj snazi kojom bismo morali 
da raspolažemo za odbranu i unapređenje naših po- 
morskih interesa i tog našeg pomorskog posjeda. 
Bože daj, da mi ne budemo morali jednom, a to može 
da bude i sutra, teško okajati današnji naš nemar i 
neshvaćanje važnosti odbrane našeg mora! 

Gospodo senatori! Blagopokojni Kralj Mučenik 
posvećivao je svoju osobitu pažnju ratnoj mornarici. 
Tko je imao sreću da se njemu približi u oči samog 
Njegovog zadnjeg zlokobnog putovanja u Francusku, 
zna za Njegovu izjavu, da će odmah po Njegovom 
povratku iz Francuske uzeti u ruke pitanje izgradnje 
naše ratne flote. On se nije više živ povratio iz Fran- 
cuske, gde je pao neokajanom žrtvom tamnih sila, 
ali njegova odluka pala je u amanet cijelom narodu, 
koji taj amanet mora da otkupi, imajući pri tome 
pred očima, da je njegov veliki Kralj dočekao svoju 
mučeničku smrt u admiralskoj uniformi Jugosloven- 
ske ratne mornarice. 

Gospodo senatori! Iznoseći ne odviše ružičastu 
sliku naše narodne odbrane i općih prilika u svijetu 
moja je jedina želja, da me budućnost opovrgne i po- 
kaže, da se radi o pretjeranom pesimizmu i mom in- 
dividualnom skeptičnom nastrojenju. Stoga nitko ne 
bi bio sretniji od mene, da me se jednom nazove kri- 
vim prorokom, ali nitko ne bi bio takode sretniji 
od mene kad bi ovo nekoliko riječi, diktovanih 
mojim najboljim namjerama, bile smatrane suge- 
stijom, da se u ovom Domu stane posvećivati više 
pažnje narodnoj odbrani i da ta pažnja nade konkret- 
nog odraza u biranju odnosnog odbora, jer to je sve 
ono što ovaj Dom može da uradi u shvaćanju svoje 
dužnosti i odgovornosti prama svim budućim even- 
tualnostima. 

Gospodo senatori, da završim! 
Jedan od starijih živućih srpskih političara dao 

je ovogodišnjem božičnom broju jednog prestolnič- 
kog dnevnika svoj prilog pod naslovom: Jedna uspo 
mena. Ta se uspomena odnosi na srpsko-bugarski su- 
kob riješen g. 1885 bitkom na Slivnici, kojoj je taj 
političar kao borac sam sudjelovao i koju on na/iv- 
Ije srpskom sramotom. Srpski je poraz Skrivila lako- 
umnost Kralja Milana, koji je bezdušno, bez dovoljne 
ni vojničke ni političke pripremljenosti, natjerao 
srpski narod, koji taj rat nije ni hteo ni shvaćao, na 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 351 

bratoubilačku vojnu protiv Bugara. Svoje uspomene 
taj političar završava riječima: 

»Da li je kogod u ovoj zemlji poučen 1885 go- 
dinom?« 

I danas vri ne samo u Evropi, no u ćelom svetu. 
Na sve strane se sprema: oruža, nabavlja i spremaju 
narodi za preteške napore. 

A mi? Prebrojavamo opštine! (Odobravanje na 
levici). 

Potpretsednik Milan Simonović: Reč ima sena- 
tor gospodin dr. Josip Šilovic. 

Dr. Josip Šilović: Gospodo senatori- naš narod 
ima najveće poverenje u svoju vojsku. Bez iznim- 
ke naš je narod ponosan na svoju vojsku i zadnji naš 
čovek spreman je da dade život svoj za domovinu 
i za svako parče domovine. Ovo oduševljenje na- 
roda za njegovu,vojsku i poverenje naše prema na- 
šoj vojsci i prema gospodinu Ministru vojske i mor- 
narice ja držim, gospodo kolege, da ćemo najbolje 
izraziti, ako aiklamacijom primimo proračun vojske 
j mornarice. (Odobravanje i pljeskanje. — Uzvici 
na levici: To smo mi već rekli.) Jeste li rekli? On- 
da u redu. 

Potpretsednik Milan Simonović: Reč ima sena- 
tor gospodin Milutin Dragović. 

Милутин Драговић: Господо сенатори, после 
овако лепог говора и излагања нашег брата Хр- 
вата г. др. Мајстровића,' који живи на нашем 
дичном и племенитом Приморју, и који je у свом 
говору, у свом патриотском излагању и осећању 
према војсци предложио шта би све требало ра- 
дити и на што све обратити пажњу при органи- 
зовању народне одбране, ja не бих имао потребе 
да говорим и зато одустајем од речи. Али вас мо- 
лим да ми дозволите да прочитам само једну из- 
јаву, која je израз не само мога личног уверења 
и осећања већ и народног, пошто сам ja човек из 
народа, са којим сам у сталном и непосредном до- 
диру, и као такав веран тумач народног мишље- 
ња и расположења: 

Буџет Министарства војске и морнарице увек 
je одобраван у Парламенту једногласно, аклама- 
цијом. Народно претставништво — и један и дру- 
ги Дом, — оваквим једногласним примањем вој- 
ног буџета хтели су да јавно докажу и посведоче 
љубав и симпатије нашега парода према нашој 
војсци. 

Наша војска својим радом и својим пожртво- 
вањем у служби Краљу и Отаџбини оправдала je 
ту народну жељу и веру коју je народ имао. 

Једнодушност, преданост и савестан рад у 
свима правцима делатности наше војске дају на- 
роду данас уверење, да се само њој има благода- 
рити што су се наш народ и наша држава овако 
у заједници мирно, предано и несметано развија- 
ли и сре1)ивали у свима правцима. Докле су сс 
партије и политичари ме1)у собом прогањали, пре- 
пирали и ломили o превласт и партијске успехе, 
дотле je наша дична војска радила свој nocao, 
преко својих војних јединица, у духу државног је- 
динства, братске слоге и досто јне службе КралА' И 
Отаџбини. 

Од стварања one name државе можсми са no- 
носом да донесемо закл.учак и одлуку, да je na- 
ma војн^ снага под мудрим ви1)Ством Блаженопо- 
чпншег Крал,а Александра и Његових војних са- 
радника задржала у сваком погледу слогу, преда- 
ност и пожртвОввње своме Крал^у и Отаџбини. 
Мислим да сложније војие/силе, јаче no духу и 
морплу који влада у нашој војсци, иома na Бал- 

кану, тако да се са поносом можемо дичити на- 
шом узданицом — војском. 

Народ с правом очекује и нада се, да ће Ми- 
нистар војске и морнарице умети и моћи да ту 
нашу војну снагу, нашу узданицу, нашу гаранти- 
ју и залогу за наше државно и народно једин- 
ство, сачува и одржи на њеној досадањој снази 
и висини и да се никоме, ни у ком правцу, ни за 
какав рачун, неће допустити, да ту нашу војну 
силу и народну дику умеша ма у какав недозво- 
љени nocao, јер би и најмања мрља или рђа могла 
да донесе велику штету и квар целом оргаиизму 
наше поносите јуначке војске. 

Ja сам, господо сенатори, сведок неизмерне 
.љубави и слоге између официра активних и ре- 
зервних, између официрског кора и војних једи- 
ница, и ja мислим да ни у једној војсци на Балка- 
ну, na ни у свету, нема веће љубави и већег дру- 
жељубља него што je код нас између официрског 
кора и војничког кадра у нашој држави. 

Kao што се добри и ваљани родитељи труде 
и старају да своје јединче оспособе и спреме за 
живот и будућност, тако исто и наш народ спре- 
ман je и готов да поднесе све материјалне и мо- 
ралне жртве да нашу војску снабде и оспособи, 
да би у даном моменту, кад за то дође време, мо- 
гла да одговори с успехом своме позиву и задат- 
ку одбране наше Отаџбине. 

Од мојих другова сенатора чланова Финанси- 
ског одбора, који припадају Клубу Југословенске 
националне странке, потекао je предлог у Финан- 
сиском одбору, да се путем унутрашњег зајма 
или неким другим новчаним извором створи по- 
требна сума новаца ради снабдевања и спреме na- 
me војске, пошто се из редовних буџетских сред- 
става ова потреба не може подмирити у довољној 
мери, и ja мислим да he се надлежни позабавити 
овим предлогом ради привођења у дело. 

Предлажем, господо сенатори, да се овај бу- 
џет Министарства војске и морнарице прими јед- 
ногласно и једнодушно. (Гласови: Прима cei) 

Potpretsednik Milan Simonović: Ima reč sena- 
tor ffospodni Pavle Vujić. 

Pavle Vujić: Gospodo senatori, posle ovakvih 
govora smatram za izlišno da govorim i izjavljujem 
da odustajem od reči. 

Potpretsednik Milan Simonović: Gospodo se- 
natori, završen je pretres predloga budžeta rasho- 
da razdela IX — Ministarstva vojske i mornarice. 
Sad bi trebalo da pristupimo glasanju. Molim go- 
spodina izvestioca da zauzme svoje mesto. (Glasovi: 
Nije potrebno glasanje!) Prima li Senat predlog go- 
spode senatora da se budžet Ministarstva vojske i 
mornarice primi bez diskusije — aklamacijom? 
(Jednodušni uzvici: Prima se!) Pošto Senat prima- 
objavljujem da je predlog budžeta rashoda razdela 
IX — Ministarstva vojske i mornarice, — od parti- 
je 472 do zaključno partije 557v primljen jednoglas- 
no aklamacijom. (Buran aplauz i uzvici: Živela voj- 
ska i mornarica!) 

Prelazimo na pretres budžeta rashoda razdela 
X — Ministarstva građevina. Ima reč g. Ministar 
građevina. 

Ministar građevina dr. Marko Kožul: Gospodo 
senatori, pre nego što bih prešao na izlaganje cifar- 
skog dela predloga budžeta Ministarstva građevina 
za 1937/38 godinu i uopšte građevinskog programa 
koji bi bio vezan za ovaj budžetski predlog, potreb- 
no je da se malo osvrnem na njeijovu tehničku nb- 
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radu, koja se unekoliko razlikuje od tehničke obra- 
de ranijih budžeta. 

Ova se razlika sastoji u glavnom u tome, što 
u ovom budžetskom predlogu rashodi nisu podvo- 
jeni po glavama, od kojih bi sva'ka sadržavala ras- 
hode Ministarstva, odnosno po jedne banske upra- 
ve, već su svi istoimeni rashodi, za ćelu zemlju, iz- 
lagani po njihovom sistematskom redu- a dalje je 
svaka vrsta rashoda deljena na Ministarstvo i na 
banske uprave tako da svaka banska unrava, od- 
nosno ustajiova, može znati sa kojim kreditima ima 
raspolagati. 

Ovo je učinjeno poglavito iz razloga, da bi se 
izbegla u Finansiskom zakonu sadašnja odredba 
§ 101 tač. 4, jer se primenom ove odredbe stvarao 
jedan izlišan i prilično zametan posao^ oko virmani- 
sanja istoimenih kredita na lične rashode između 
Ministarstva građevina i pojedinih banskih uprava. 
Prema tome, suština budžeta nije niukoliko ovim iz- 
menjena- već je samo forma uprošćena i prilagođe- 
na potrebama,. 

Celokupan predlog budžeta Ministarstva gra- 
đevina za 1937/38 godinu iznosi 173,823.945 dinara, 
odnosno, ako se uzmu u obzir i penziske prinadlež- 
nosti činovnika i službenika Ministarstva građevi- 
na, koje su pokazane u И razdelu državnog budže- 
ta, onda ukupni rashodi Ministarstva građevina za 
1937/38 godinu iznose 196,U00.945 dinara. 

U odnosu prema budžetu koji sada važi ovaj 
je predlog veći za 19,206.924 dinara bez Denziskih 
prinadležnosti, a sa penziskim orinadležnostima po- 
većanje bi iznelo svega dinara 18,054.799. 

Ovo povećanje pokazano je kod sledečih ras- 
hoda: 

Kod ličnih rashoda povećani su krediti za 
262.179 dinara, jer zbog povećane mreže državnih 
puteva na osnovu § 62 Finansiskog zakona za 1936 
1937 godinu mora se povećati i broj putara i nad- 
zornika puteva. Međutim kod penziskih prinadlež- 
nosti pokazana je ušteda od 1,152.125 dinara. 

U vanrednim rashodima kod partije 574, name- 
njene za isplatu anuiteta po zajmovima zaključenim 
kod Državne hipotekarne banke- povećan je kredit 
za Din. 3,073.461). Ovo novećanje- kao što se vidi, 
proističe iz već stvorenih obaveza pošto su u ovoj 
godini povučene i naredne transe ovih zajmova. 

Malo docnije izložiću detaljnije kako su ovi 
zajmovi iskorišćeni- naročito što se tiče zajma od 
50,000.000 dinara nameiijenog za izradu objekata u 
cilju siiabdcvanja vodom bezvodnih krajeva. 

Partija 574a iako u ovom budžetskom predlo- 
gu pretstavlja novi izdatak od 14,372.570 dinara 
ipak je to u stvari izdatak koji i sada postoji u dr- 
žavnom budžetu, samo u razdelu državnili dugova, 
u partiji 67, a koja je ranije bila u budžetu Ministar- 
stva građevina pa se sada ponovo vraća u isti 
budžet. 

Iz samoga teksta ove partije vidi se njena 
namjena. Ka isplatu poslednje rate bonova- koji su 
u svoje vreme izdati za izgradnju mosta preko re- 
ke Save i pristupnog puta Bosut — Raca- u nared- 
noj budžetskoj godini ima da se isplati 11,617.708,83 
dinara. Ostatak raspoloživog kredita u 2,754.861,17 
dinara upotrebiće se za isplatu prve rate za radove 
na izgradnji mostova: nrcko Save kod Nove (ira- 
diške. preko Tise kod Žablja i preko Tare kod Bu- 
dečevice. 

Najzad, u vanrednim izdacima predvidena je 
još jedina nova partija 581b sa kreditom od 1.500.000 
dinara   za   melioracione   radove   na   području   reke 

Zrmanje počev od izvora same reke. Ove radove 
potrebno je hitno izvršiti, jer reka Zrmanja svake 
godine plavi oko 800 hektara plodne zemlje, čime 
nanosi ogromne štete ovom kraju i inače oskudnom 
u ziratnom zemljištu. Pored ovoga baruštine od ra- 
zlivene vode predstavljaju pravo leglo komaraca, 
uzročnika malarije, koja satire okolno stanovništvo. 

Dakle, kao što se vidi, ovaj budžetski predlog 
predviđa od novih radova samo početne radove na 
izgradnji tri mosta i to: preko Save kod Nove Gra- 
diške, preko Tise 'kod Zabija i preko Tare kod Bu- 
dečevice, pored napred pomenutih melioracionih 
poslova na području reke Zrmanje. Sve ostalo svo- 
di se, u glavnom, na održavanje već postojećih gra- 
đevinskih objekata. 

Ako bi se na osnovu ovoga htelo praviti pore- 
denje između cifara ličnih izdataka i cifara materi- 
jalnih izdataka izraženih u ovom budžetskom pred- 
logu, onda bi se iz odnosa ovih izdataka: 48,370.117 
dinara (27,830/o), koliko iznose lični izdaci, prema 
125,453.828 dinara (72,17°/"), koliko iznose materi- 
jalni izdaci, mogao izvesti zaključak, da je ova gra- 
na državne uprave i suviše skupa prema efektu 
njene delatnosti. 

Međutim, ovo bi bila jedna zabluda, jer najve- 
ći deo radova, koje obavlja Ministarstvo građevina, 
finansira se iz budžeta drugih Ministarstava, iz sa,- 
moupravnih budžeta, iz raznih fondova, zaklada, 
zajmova j putem kreditiranja. 

Tako na primer samo iz državnog fonda za jav- 
ne radove Ministarstvo građevina koristi godišnje 
preko 50,000.000 dinara. Od zajma od milijardu di- 
nara za velike javne radove dodeljeno je Ministar- 
stvu građevina 578 miliona dinara. Zatim u toku 
ove budžetske godine realizovan je zajam od 50 
miliona dinara za podizanje postrojenja za snabde- 
vanje vodom za piće u bezvodnim krajevima i za- 
jam od 57 miliona dinara za manje javne radove 
zaključen ove godine . kod Državne hipotekarne 
banke na podlozi prihoda državnog fonda za javne 
radove. Pored ovoga u projektu je da se u idućoj 
godini rade i napred pomenuta tri mosta, čija će 
vrednost iznositi oko 70 miliona dinara. 

Najzad i podizanje svih javnih zgrada, čije se 
građenje finansira iz sretstava van budžeta Mini- 
starstva građevina čija vrednost ide n stotine mili- 
ona dinara, spada u delokrug Ministarstva građe- 
vina. 

Ako se sve ovo ima u vidu, kao i činjenica da 
pretežan broj osoblja Ministarstva građevina i nije 
činovnik ni po svom socijalnom položaju ni po služ- 
bi koju vrši, 'kao što su nadzornici puteva, putari — 
stalni radnici- čuvari mostova i tako dalie- čije bi 
prinadležnosti mogli pre da stavimo u kategoriju 
materijalnih izdataka nego u kategoriju ličnih izda- 
taka- onda faktički izlazi, da celokupna režija ne 
staje Ministarstvo građevina ni 7"/", što je u stvari 
vrlo malo. 

Kao posledica ovoga- moram priznati- oseća se 
znatna preopterećenost stručnog osoblja, koja se 
već graniči sa nemogućnošću urednog i uspešnog 
Otpravljanja poslova, zbog česja sam bio prinuđen 
da amandmanom tražim povećanje broia stručnog 
stalnog osoblja za 15 lica, O čemu će imali naknad- 
no da se rešava. 

Iz svega ovoga što sam do sada izložio jasno 
proističe, da na ba^i ovog budžetskog predloga ne 
može biti ni govora o izvođenju nekog obimnijeg 
građevinskog programa- jer se sa ovim bud/etskim 
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sredstvima isti svodi samo na održavanje onoga 
što smo do sada već stvorili. 

Naravno- gospodo, ovo nije dovoljno da zado- 
volji sve naše potrebe, pa baš ako uzmemo u obzir 
i sva ova druga vanbudžetska sredstva sa kojima 
Ministarstvo građevina danas raspolaže, jer mi smo 
u tehničkom izgrađivanju naše zemlje tek na samom 
početku. Ovo se danas zapaža naročito kod nasili 
puteva, koji su daleko od toga da odgovore potre- 
bama današnjeg saobraćaja. Ovo je potpuno razum- 
ljivo kad se uzme u obzir, da tehnika svakoga da- 
na sve više napreduje i da svi narodi, koristeći se 
njenim tekovinama- razvijaju nroizovdniu dobara 
do krajnjih granica. Da bi sva ova dobra bila kon- 
sumirana potrebno je da se ravnomerno raspodele. 
Otuda i razmena dobara i uopšte saobraćaj medu 
ljudima bivaju sve intenzivniji, tako da danas baš 
taj saobraćaj pretstavlja jedan od najbitnijih uslova 
za privredni prosperitet jednog naroda. 

Pored ovoga značaja koji saobraćaj ima u pri- 
vrednom životu jednoga naroda, isto tako ima vrlo 
važnu ulogu i u političkom, socijalnom, pa i u kul- 
turnom životu toga naroda. Ako pri ovome uzmemo 
još u obzir i naš osobeni geografski položaj, onda 
tek možemo videti- od kolikog ie ogromnog značaja 
za nas da imamo dobre i razgranate puteve. 

To je što se tiče puteva. A kako stojimo u dru- 
gim tehničkim tekovinama? — Ni tu stanje nije 
bolje. 

Svi ini znamo da skoro svake godine ogromne 
poplave pustoše čitave krajeve naše zemlje, dok 
međutim imamo i takvih krajeva gde se oseća va- 
pijuća potreba za vodom. S druge strane ogromna 
vodna snaga, kojom ie naša zemlja tako obilato ob- 
darena- stoji neiskorišćena. dok bi se ista mogla is- 
koristiti kao najjeftinija pogonska snaga u privred- 
ne svrhe. 

Najzad i sami građevinski radovi, pa ma koje 
vrste bili- naročito u pasivnim kraievima, pored to- 
ga što podižu vrednost onoga kraja u kome se izvo- 
de, pružaju još i jedan izvor prihoda za tamošnji ži- 
valj, jer na taj način isti dobije prilike da se uposli. 

Danas građevinska delatnost države služi svu- 
da kao najefikasnije sredstvo za ublažavanje opšto 
privredne krize- a naročito za suzbijanje besposli- 
ce, koja prčtstavlja najteže i najbolnije pitanje da- 
našnjice. 

Kad privatna inicijativa nije u stanju da ublaži 
ekonomsku bedu najširih slojeva naroda, kad onaj 
mali- ekonomski zavisan čovek, nije u inogiićnosii 
da nade uposlenje kod privatnih, onda mu država 
pritiče u pomoć- — i umesto da mu ovu pomoć 
pruža u vidu milostinje ona mu stvara mogućnost 
da se uposli, čime koristi i sebi i n.iemu. 

Ovim činjenicama rukovodila se je i današnja 
Kraljevska vlada donošenjem Uredbe 0 finansiranju 
velikih javnih radova u svrhu oživljenia narodne 
privrede, suzbijanja nezaposlenosti i unapređenja 
turizma- čime je znatno popunjena praznina u bu- 
džetu Ministarstva građevina. 

Iz ovoga što je do sada izloženo iasno se vidi, 
da skoro celokupna građevinska delatnost Ministar- 
stva građevina počiva U glavnom na vanbudžetskiin 
sredsvima- pa stoga verujem da neće biti bez Inte- 
resa, da ovom prilikom izložim opšti građevinski 
program Ministarstva građevina, koji se izvodi ili 
koji je u projektu da se izvodi, bez obzira da li isti 
i ukoliko tangira ovaj budžetski predlog. 

D (ome cilju ići ću redom prema vrsti građe- 

vinskih radova odnosno prema vrsti građevinskih 
objekata. 

Što se tiče puteva i mostova, mreža državnih 
puteva iznosi 10.151 km. Za održavanje ovih pute- 
va predvidelo je u ovom predlogu budžeta 76 i po 
miliona dinara- tj. isto toliko koliko je odobreno i po 
budžetu koji sada važi, što znači da je po kilometru 
odobreno oko 7.600.— dinara. Međutim- prema ka- 
kvoći naših puteva, vrsti saobraćaja i povećanju sa- 
moga saobraćaja na njima trebalo bi za njihovo odr- 
žavanje najmanje 25.000.— din. po kilometru. 

Ako se pri ovome Ima u vidu još I to: da je po- 
većana tarifa za transport izvesnog građevinskog 
materijala i da su radničke nadnice znatno skočile, 
onda faktički jasno Izlazi, da je gornja suma za odr- 
žavanje puteva nedovoljna. Ali s obzirom na sada- 
nje finansiske'prilike prinuđeni smo da se zadovo- 
ljimo I sa ovom cifrom. 

Zato bi trebalo nastojati- da se vremenom svi 
državni putevi. Ili bar oni koji su najvažniji sa me- 
đunarodnog I privrednog gledišta- permaniziraju i 
izrade na modernoj osnovi, prema zahtevima da- 
našnje tehnike i motorizovanog saobraćaja, čime bi 
se pored drugih koristi postigla I znatna ušteda u 
njihovom održavanju. 

Na ovome upravo, kao što već rekoh- nastoji 
i Kraljevska vlada, koja ie u ovome pravcu već 
učinila znatne korake zaključenjem pomenutog zaj- 
ma od milijardu dinara u cilju izvođenja velikih jav- 
nih radova, od čega je za izgradnju državnih pute- 
va određeno 578 miliona dinara. 

Pored ovoga- spremljen je i predlog zakona ko- 
jim se predviđa osnivanje putnog fonda, o kome ću 
malo docnije govoriti. 

Dakle- kao što se vidi, za sada se glavni rado- 
vi na putevima I mostovima izvode poglavito iz zaj- 
ma od milijardu dinara za velike javne radove kao 
i Iz nrihoda državnog fonda za (male) javne radove. 

Radovi koji su završeni ili su u toku završenja 
na državnim putevima Imostovlma izgledaju ovako: 

а) po državnom budžetu: 
Mada su krediti za redovno održavanje puteva 

I mostova bili u prošloj I ovoj godini nedovolini, 
Ipak se je uspelo da se Izvesan brol dotrajalih dr- 
venih mostova zameni stalnim- pošto bi izrada no- 
vih drvenih mostova i njihovo održavanje- s obzi- 
rom na kratak vek trajanja, bilo neracionalno. Za 
ove radove utrošeno je oko 11 miliona dinara. 

Od većih mostova dovršeni su ili su u toku za- 
vršenja sledeći: 

1) Armlrano-betonskl most preko Cetine kod 
Trilia (drž. put Knin — Metković) otvora 105 m, 
predračunska suma oko din. 1-400.000.—. 

2) Gvozdeni most preko-Ibra kod Kosovske 
Mitrovice na putu Raš'ka — Kosov. Mitrovica otvo- 
ra 100 m. 

3) Armirano-betonski most nreko Vrbasa u Ba- 
nja Luci otvora 60 vrednost oko din. 1,200.000.—. 

4) Gvozdeni most preko Zletovske reke na pu- 
tu Štin — Kočane otvora ЗП m. din. 230.000.—. 

5) Kameni most preko Železnice na putu Sara- 
jevo — llidža din. 1,000.000..— 

б) Izrada mosta preko Butušnice kod Knina 
otvora 25 m. din. 250.000.—. 

7) Armlrano-betonsiki most preko Sane u Bo- 
sanskom  Novom   1,500.000.—dinara, 

cS) Armirano-betonski most preko Save kod 
Gozda 730.000— dinara- 

9^ Čelični most preko reke Bregalnice na drž. 
. putu Štip -    Kočane din. 700.000.—. 
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b) iz vanbudžetskih sredstava: 
Čelični most preko Beloji Timoka na mitu Za- 

ječar — Vrš'ka Čuka u vrednosti oko 770.000.— 
din. (iz mostarinskog- fonda Kraljevine Srbije). 

Iz istoga fonda podignut je i most preko Mo- 
rave kod sela Tešice u vrednosti od 2,100.000.— 
dinara. Ovaj most finansiran je delimično i iz bu- 
džeta Moravske banovine. 

c) veliki javni radovi iz zajma od milijardu di- 
nara: Predračunska suma do sada odobrenih pro- 
jekata koji se plaćaju iz ovoga zajma, na dan 14 ja- 
nuara o. g. iznosi dinara 558,352.475.—. Izlicitirana 
suma do sada ustupljenih radova iznosi 450,000.000 
dinara. Od ovoga su do sada potpuno završeni sle- 
deči radovi: 

1) I deonica međunarodnog puta 
Beograd — Novi Sad — Su^ 
botica od km. 4 do km. 25''':! 

u vrednosti od din. 19-858.345.— 
2) delovi državnog puta Zagreb 

— Samobor (Zagreb — Go- 
ljak — Bizek; Goljak — Bi- 
zek — Savski most i Goljak 
— Savski most u Podsusedu) 
u ukupnoj vrednosti din. 9,268.965.— 

3) delimična rekonstrukcija puta 
Niš — Ploča — Pirot sa ko- 
lovozom    od    makadama    u 
vrednosti od din. 1-276.4590.— 

4) izrada puta sa savremenim 
kolovozom na drž. putu Be- 
ograd — aerodrom din. 3,014.652.— 

5) rekoustrukcija delova drž. 
puta br. 36 (Budva — Prž- 
ilo; Petrovac — Sutomore i 
Sutomore — R. Železnica) u 
ukupnoj sumi din. 3,640.885.— 

6) izrada    modernog    kolovoza 
kroz Delnice din. 1,415.722.— 

7) Površinska obrada mita u 
okolini Dubrovnika u prav- 
cu Trstena i Cavtata din. 1-934.278.- - 

8) izrada modernog kolovoza 
od asfalta na putu Niš—Nis- 
ka Banja din. 3,688.557.— 

9) izrada    modernog    kolovoza 
kroz Cetinje din. 1,191.120.— 

10) Rekonstrukcija neprolaznih 
delova na   putu    Skoplje — 
Veles din. 1,032.455.— 

11) Most preko Rokovog potoka 
na km. 64  +  313 drž. puta 
br. 3 din. 315.280 — 

12) most preko potoka Stražilo- 
vo na km. 58 + 358 din. 151.136.— 

13) izrada potpornih zidova kod 
mosta u Novom Sadu din. 532.114.— 

14) most  preko   Tamiša   kod 
Pančeva din. 2,891.710 — 

15) most prd<o Jelašnice na km. 
12 + 686 drž. puta br. 16 811.064.- 

Još marta 1935 godine raspisane su prve lici- 
tacije za put Beograd — Novi Sad i tada je uspela 
samo licitacija za 1 deonicu od km. 4 + 000 do km. 
26 + 500. Ostale licitacije usled apstiniranja predu- 
ziimača — u cilju da se izmene uslovi — uspele su 
tek docnije, u avgustu, septembru i oktobru 1935 g. 
tako da se rad na ovim deonicama sveo poglavito 
na organizaciju posla i pripremu potrebnog mate- 
rijala. 

Međutim od prošle godine sva preduzeća po- 
činju intenzivno sa radovima na svojim deonicama,. 
■i ako ne nastupe nepredvidene okolnosti verovatno 
če biti na vreme gotovi. 

Kako su radovi na izradi savremenih kolovoza 
kod nas novina, to je bilo potrebno nabaviti veliki 
i skupoceni inventar iz inostranstva i pronaći i raz- 
raditi nove kamenolome, a stare osposobiti1 za rad. 

Sve je ovo uticalo, da se radovi ni prošle go- 
dine nisu mogli razviti onim tempom kako se to že- 
lelo, ali pošto je sada sve. ovo prebrođeno, to su ra- 
dovi od prošle jeseni počeli naglo da napreduju. 

Napred navedeni završeni radovi izvršeni su 
inanje-više svi u određenom roku. Mala zadoenje- 
nja usled štrajkova, rdavog vremena i dr. nisu uti- 
cala na utvrđeni program ovih radova. Ali, isto 
tako treba napomenuti, da su izvesna preduzeća 
završila radove mnogo ranije, no što je ugovorom 
predvideno. 

Naročito sa zadovoljstvom može se konsta- 
tovati: 

1) da je za vrlo kratko vreme i sa ograničenim 
brojem osoblja dobro i brzo organizovana i sprove- 
dena izrada modernih puteva; 

2) da su se inžinjeri Ministarstva građevina i 
naša domaća preduzeća, prema dosada postignutim 
rezultatima, pokazali potpuno dorasli svome poslu 
i zaslužili svako priznanje;  i 

3) da na završenim poslovima nije bilo uobiča- 
jenih sporova što je ranije, može se reći, kod sva- 
kog posla bilo. (Tomo .lalžabetić: Kad će biti sav- 
ske poplave dokinute?) Kad regulišemo Savu. 

Radovi koji su sada na državnim putevima iz- 
vršuju se iz zajma od milijardu dinara. 

Prilikom izrade programa za izvođenje javnih 
radova iz ovoga zajma, vodilo se je računa kako o 
našim međunarodnim obavezama, tako i o potre- 
bama same zemlje, prvenstveno narodne privrede. 

Dosledno ovome programu, u prvom redu do- 
šlo je do izgrađivanja puta Beograd — Subotica, 
Beograd — Pančevo i uređenje puta Beograd — 
Topola. Kao što ie poznato, mi do 1934 god. nismo 
imali veze ni sa Zemunom ni sa Pančevom t. j. kra- 
jevi koji su bili pod Austrijom nisu bili vezani sa 
predratnom Srbijom. Bilo je potrebno velikih ma- 
terijalnih izdataka i istrainost dugogodišnjeg rada 
da se izrade dva velika i veličanstvena mosta pre- 
ko Save i Dunava. Sada se radi na tome, da se oni 
i potpuno iskoriste. Sada je- gospodo, i most na Ta- 
inišu gotov, put je u izgradnji i mislim da će se no- 
vembra meseca završiti i predati saobraćaju. 

Put Zemun — Novi Sad bio je slab makadam- 
ski put, širine kolovoza samo 3 m. Od Novog Sada 
do Subotice saobraćaj se mogao održavati samo 
leti kad je suvo. U Pančevo se zimi. kada je Dunav 
zaleden, išlo subotičkim vozom, pa je bilo potrebno 
putovati gotovo ceO dan do mesta koje je na dogled 
Beograda. 

Put Beograd — Kraguievac bio je izgrađen 
1927 god. kao makadamslki i kao takav bio je jedan 
od boljih puteva u Jugoslaviji. Zbog velikog saobra- 
ćaja- i da bi se troškovi održavanja smanjili, sada 
se ureduje na način da zadovolji najteži saobraćaj. 

Na putu Beograd — Zagreb — Ljubljana izgra- 
dnje se oko 80 km. puta i to kod Ljubljane 30 km., 
•kod Zagreba 40 km. i kod Beograda 7 km. što je 
već jednim dobrim delom i gotovo. Okolina ostalih 
velikih mesta takode se ureduje za težak saobraćaj 
i to: put Split — Trogir- zatim oko Banja Luke, Sa- 
rajeva, Niša i Celjnja. Put Skoplie — Devdoljja /a 
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sada se radi kao makadamski. Na putu Veles •— 
Gradsko — Devdelija nije do sada bilo saobraćaja. 
Počeli smo sa radovima velikog primorsko-tiiristic- 
kog puta od Sušaka do Bojane sa dosta skromnim 
sredstvima- no ipak zadovoljavajućim, da se najteži 
delovi puta osposobe za saobraćaj. Radi se i na do- 
vršenju puta Prijepolje —' Bijelopolje. Takode se 
prepravlja put Ljubljana — Sušak i Ljubljana — Št. 
Ilj — državna granica. Pored toga radi se i na mno- 
gim manjim deonicama državnih puteva u celoj 
zemlji. Ukupno ima da se sagradi oko 400 km. pu- 
teva za težak saobraćaj sa savremenim kolovozom 
i da se uredi 800 km. za lak saobraćaj od ma'ka- 
dama. 

Putevi za težak saobraćali širine planuma 8—9 
m. a širine kolovoza 6 m, rade se od sitne kocke, 
cementnog betona i asfaltnog betona onako kako ih 
grade velike napredne države, i sa najboljim mate- 
rijalom koji se može u našoj zemlji dobiti. Garan- 
cija i održavanje ovako izgrađenih puteva je б go- 
dina od dama završenja. Sve napred pomenuto daje 
potpuno uverenje, da ćemo dobiti solidno izvršene 
radove. 

Makadamske puteve radimo na kamenoj pod- 
lozi od 20 cm. sa jačinom tucaničikog sloja od 15 cm. 
i svi se valjaju. Ovakvi makadamski putevi vrlo 
se lako mogu pojačati ne samo za srednji- nego i za 
težak saobraćaj, pa će se docnije- gde se za to po- 
treba ukaže, makadamsiki kolovoz lako moći obra- 
diti za težak ili srednji saobraćaj. 

Radove na glavnim putovima za savremeni 
saobraćaj podelili smo u deonice. One iznose 15—20 
km. svaka i prema vrsti materijala i podloge, kao 
i broju velikih objekata, staju nas od 750.000.— do 
1,200.000.— dinara od km. — bez velikih mostova. 
Veličina ovih deonica određena je s obzirom na ve- 
liki građevinski inventar i mašine potrebne za 
ovakve radove. 

Pored ovih velikih poslova izdvojeni su za- 
sebni radovi kao što su mostovi, koji traže speci- 
jalne stručnjake- tako da ima veliki broj ovakviii 
poslova od 1—5 miliona dinara. Makadamske pu- 
teve, prema prilikama, dajemo po deonicama od 54 
do 5 miliona dinara.- 

Zbog teških prilika u izvesnhn krajevima u 
Primorskoj i Zetskoj banovini radimo izvesne po- 
slove i u režiji, da bi se zaposlilo siromašno sta- 
novništvo i da bi se isto plaćalo sa zasluženim nad- 
nicama- a bez posrednika. Na ovaj način zaposlena 
su kako veća, tako i srednja i mala preduzeća i što 
je glavno, isključivo domaća preduzeća i domaći 
radnici. 

Svi veliki radovi izazvali su i zaposlenja veli- 
kog broja naših mladih inžinjera i tehničara- kao i 
stručnih radnikn. Samo Ministarstvo građevina za- 
poslilo oko 200 mladih inžinjera, tehničara i struč- 
nih radnika. 

Otvoreni su mnogobrojni majdani kamena u 
kojima se radi sitna kocka, tucanik, sitnež i kamen. 
Do kraja prošle godine bilo je oko 3 miliona rad- 
ničkih nadnica. Ovakvim postupnim radom stvoren 
je red u poslovima i naročito u finansiranju istih. 
Isplata radnika i zarada do sada je bila besprekor- 
na- a radovi idu skladno u redu i sa najvećom že- 
ljom da se saobraćaj na postojećim putovima gde 
se gradi uvek održi. Ovo nije uvek bilo moguće i 
poiieudc je saobraćaj morao biti skrenut i na stare 
i obilazile puteve. 

Nedržavni putevi sa objektima. 
Banovinski putevi I i 11 reda grade se i održa- 

vaju iz sredstava po banovinskim budžetima, zatim 
upotrebom narodne snage u vidu ličnog rada ili pla- 
ćanja otkupnine, sredstvima iz javnih radova po 
državnom ili banovinskom fondu i vanrednim do- 
prinosima za prekovremeno isikorišćavanje puteva, 
a uz to i nekoliko i državnom pomoći. Interes u po- 
gledu upotrebe narodne snage čini Dravska bano- 
vina, gde je umesto ličnog rada i otkupnine odobre- 
no ubiranje sreskog ličnog prireza. Ukupna dužina 
banovinskih puteva iznosi 31.096 km. Od ovoga iz- 
građenih puteva ima 22.984 km. a neizgrađenih 
8.112 km. Izgradnja banovinskih puteva vrši se po 
prethodno utvrđenom i nadležno odobrenom peto- 
godišnjem programu izgradnje. Redovno održava- 
nje i opravke puteva i objekata vrši se po stvarnim 
saobraćajnim potrebama, a u granicama raspoloži- 
vih sredstava. Za građenje i održavanje banovin- 
skih puteva i objekata u celoj zemlji troši se pro- 
sečno godišnje na jedan km. puta oko 5.800.— dina- 
ra, računajući u ovu sumu i vrednost izvršenih ra- 
dova ličnim radom. 

Na ime državne pomoći — § 36 Zak. o samo- 
upravnim putevima — za nedržavne puteve, bano- 
vinske i opštinske, predviđeno je u državnom budže- 
tu 1937/38 suma od 100.000.— dinara, koliko iznosi i 
u budžetu koji sada važi, ali u izuzetno neodložnim 
slučajevima ovaj kredit do sada povećavan na os- 
novu 51. 131 Zakona   o  državnom   računovodstvu. 

Pored većih radova u banovina koji su se iz- 
vodili iz zajma od milijardu dinara i iz kredita po 
banovinskom budžetu, izvođeni su takode i veći 
radovi iz državnog fonda za javne radove- odnosmo 
iz državnog budžeta u vidu pomoći, i to: 

U Dravskoj banovini: 
Izrada banovinskog puta   Ljubljana  — 

Litija — Radeče 300.000-— 
Izrada  banovinskog  puta   Šoštanj—Sv. 

Vid  — Crna         500-000.— 
Izrada   banovinskog   puta   Trbovlje   — 

Marija Reka - 300.000.— 
Izrada   banovin,  puta   Reka — Sv.Areh   200.000.— 

U Savskoj banovini: 
izrada opštinskog puta Plavca — Dra- 

ga — Močila — Rakovica i Brež- 
nica — Ogulin      .......   500.000.— 
U Vrbaskoj banovini: 

Izrada objekata na ban. putu Banja Lu- 
ka — Bronzani Majdan     ....   32(5.000.— 
U Drinskoj banovini: 

Izrada banov,  puta Semizovac—Olovo   483.134.— 
Rekonstrukcija banovinskog puta Viso- 

ko — Kakanj 331.700.— 
Izrada  banovinskog  puta  Ljubovija — 

Packa — Pričevići 700.000-— 
Izrada   ban.   puta   Požega        Kosjerić    700-000.— 

U Zetskoj banovini: 
Izrada banovinskog puta Nikšić -- Go- 

ransko — Foča -    300.000.— 
Izrada mosta preko Morače  kod  Pod- 

gorice ..,,.-.,.,.   500.000.— 
Izrada banovinskog puta Berane — Ro- 

žaj — Tutin -    Novi Pazar .    .    . 1,279.200 — 
U Moravskoj banovini: 

Izrada banovinskog puta  Braničevo ■— 
Kučevo — Majdan Pek     ....   441.533.-- 
U Vardarskoj banovini: 
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Rekonstrukcija banovinskog   puta   Va- 
landovo - - Strumica 3,000.000.— 
Na području Uprave grada Beograda: 

Dovršenje banovinskog  puta   Avala — 
Lipovica  -,.,.,..,,    614.882.— 
Sem ovoga- u Zetskoj banovini izvode se iz in- 

vesticionog zajma ovi radovi: 
Izrada banovinskog puta Nikšić — Go- 

ransko — Foča 1,600.000.— 
Izrada    banovinskog   puta   Kolašin  — 

Mojkovac — Slepač Most ....   380.295 — 

Program budućih radova 
Pošto se budžetom predviđaju samo krediti za 

redovno održavanje, koji su posve nedovoljni, to je 
potrebno naći potrebna sredstva: 

1) za prosecanje i izradu oko 400 km. neizrade- 
nih državnih puteva i 

2) za rekonstrukciju i izradu savremenih kolo- 
voza na postojećim državnim putevima. 

Potrebna finansijska sredstva za ove radove 
mogu se dobiti ili putem dugoročnog kreditiranja ili 
iz zajma. Dobijanje sredstava putem dugoročnog kre- 
ditiranja pokazalo se, na osnovu skupo plaćenih is- 
kustava, kao najnepovoljniji način građenja, jer ne- 
srazmjerno poskupljuje radove, a sem toga ove ra- 
dove obično uzimaju stranci, pa ih zatim ustupaju u 
akord domaćim preduzećima po vrlo niskim cenama, 
čime postižu nesrazmerne zarade na račun naših do- 
maćih preduzeća. Ako se ne bi uspelo sa dobijanjem 
finansijskih sredstava putem zajma, onda bi bilo naj- 
povoljnije po državne interese, da se u redovan bu- 
džet unose onolike sume kolike bi se morale unositi 
za otplatu anuiteta, u slučaju izdavanja putem kredi- 
tiranja, pa da se na taj način radovi plaćaju gotovim 
novcem. Iako bi se na ovaj način sporije sprovodilo 
izvršenje predviđenog programa radova, ipak ovako 
izvršeni radovi koštali bi državu najmanje. Ipak ostaje 
kao najpovoljniji način finansiranja ovih radova pu- 
tem zajma, jer je izdavanje poslova nezavisno od kre- 
ditiranja, te se za ove radove mogu javljati nacio- 
nalna preduzeća, čime se, pored ostalih preimućstava, 
postiže i veća utakmica, pa se u većini slučajeva do- 
bijaju i najpovoljnije cene. Ovaj sistem finansiranja 
radova na izradi puteva, odnosno mostova, primljen 
je u većini naprednih država koje su radi osiguranja 
otplata anuiteta zaključenih zajmova u ovu svrhu ob- 
razovale »Putne fondove«. U ove fondove ulaze pri- 
hodi od jednog dela carina, trošarina i taksa na auto- 
mobile, benzin, ulje itd., jer je najpravičniji princip: 
da za građenje i modernizovanje puteva treba najviše 
da doprinese onaj, koji će neposredno da ima i naj- 
veće koristi. Osnivanje ovakvog fonda opravdano je 
i time, što ove ogromne investicije, koje se čine za 
decenije ne treba u celosti da snosi ona generacija 
koja ih stvara, a koja se nalazi možda u najtežim ži- 
votnim prilikama. Ovakvi fondovi pokazali su odlične 
rezultate u svima državama gde već postoje i gde su 
ovi osnovani još pre mnogo godina, kao u Čehoslo- 
vačkoj. Poljskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i drugim dr- 
žavama. Koristeći se iskustvom i pozitivnim rezulta- 
tima koji su postignuti naročito u Cehoslovačkoj, Mi- 
nistarstvo građevina izradilo je još pre više godina 
nacrt zakona za obrazovanje putnog fonda i kod nas. 
Nešto modificirani nacrt, na osnovu dobljenih prime- 
daba, pripremljen je sada radi uzakonjenja i biće iz- 
net pred zakonodavno telo čim se za ovo dobije nad- 
ležna saglasnost. Da- bi se omogućila izrada puteva u 
celoj državi, ovim zakonskim nacrtom predvideno je 
osnivanje državnog putnog fonda, jer ako bi se pred- 

videni prihodi ubirali po banovinama, desilo bi se da 
baš one banovine, koje ni sada nemaju dovoljno ni 
železničke ni putne mreže, ostanu opet i bez savre- 
menih puteva, pošto bi prihodi u ovim banovinama, 
baš zbog nemanja dovoljno puteva-, bili posve nez- 
natni Mora se ići za tim, da se u pasivnim krajevima 
omogući turizam, kako bi .se od priliva turista i stra- 
naca povećali prihodi, a time i blagostanje u tim kra- 
jevima. 

Na bazi putnog fonda moći će se tada zaključiti 
dugoročni zajam, i prema primljenom — uzakonje- 
nom programu pristupiti programskom radu na gra- 
đenju i modernizovanju kolovoza na državnim pute- 
vima. Sem toga, predvidene su iz državnog putnog 
fonda i dotacije samostalnim banovinskim putnim 
fondovima za banovinske puteve naročitog značaja. 
Prihodi koji se predviđaju pomenutim zakonskim na- 
crtom o putnom fondu cene se na 120 miliona dinara. 

U pripremljenom programu rada uzet je kao 
princip da se izrade i urede najpre najvažnije i naj- 
frekventnije glavne komunikacije, pa postupno da se 
ide ka manje važnim i sporednim, ali ne zaboravlja- 
jući brižljivo održavanje ovih drugih. 

Prema tome, program Ministarstva građevina za 
izvršenje radova na uređenju i građenju državnih pu- 
teva bio bi u glavnim potezima sledeći: 

1) Da se urade i izrade međunarodne veze za te- 
žak i srednje težak saobraćaj, prema vrsti i težini sa- 
obraćaja koji postoji i koji se može predvideti za 
doglednu budućnost, i istovremeno izgrade još neiz- 
građeni delovi državnih puteva; 

2) Da se urede postupno ostali državni putevi, i 
to u blizini većih naselja i kroz naselja za težak i 
srednji saobraćaj, a na svoj ostaloj dužini za lak sa- 
obraćaj, po potrebi za srednji, a izuzetno i za težak 
saobraćaj, gde to saobraćajne prilike zahtevaju; 

3) Da se brižljivo održavaju za uredan saobraćaj 
izgrađeni putevi, kao i ostali putevi, dok se ne stvore 
mogućnosti za njihovu rekonstrukciju. 

Za izvršenje ovoga programa potrebno je: 
U prvoj etapi za 2.029 km.    .    .    Din. 21/2 milijarde 
U drugoj etapi za 2.115  km.    .    .      „2 „ 

Ukupno oko Dinara 4^ milijarde 
Od veličine zajma zavisilo bi i brže ili sporije 

napredovanje radova. U svakom slučaju, ako se želi 
da usled velike tražnje radne snage i materijala ovi 
preterano ne poskupe, ne bi trebalo u prvo vreme 
predviđati godišnje više od 300 km. puteva za mo- 
dernizovanje kolovoza. Ovaj broj ne bi trebalo po- 
većavati i zbog nedovoljnog broja i nedovoljno upo- 
znatog osoblja za ovu vrstu radova. Docnije pak, 
ovaj bi se broj mogao postepeno povećavati čak do 
500 km. godišnje. 

Ovako predvideni rezultati moći će se postići 
samo u tom slučaju, ako se dosadanja mreža, držav- 
nih puteva ne bude povećavala, koja je u odnosu 
prema ukupnoj mreži dva puta veća no što je to slu- 
čaj u drugim državama. Postojeća putna mreža je re- 
zultat sporazuma svih naših "privrednih, tehničkih, sa- 
obraćajnih i vojnih faktora. Ona je celishodna i za- 
dovoljavaće sve potrebe saobraćaja naše zemlje. 

II, Hidrotehniička služba 
I pored svih nastojanja Kraljevske vlade da se po- 

trebama naroda na izvođenju hidrotelmičkih radova 
što više udovolji i voda iskoristi kao narodno dobro, 
a istovremeno spreče štete od poplave, nije bilo mo- 
guće u predloženom budžetu povećati kredite odre- 
đene za ovu vrstu javnih radova u odnosu na kredite 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 357 

iz sadašnjeg budžeta, a to s obzirom na finansijsko 
stanje u zemlji. 

Ukupni krediti koji su predvideni za radove i po- 
trebe hidrotehničke službe u sadašnjem budžetu iz- 
nose dinara 19,322.430.—, a u predloženom budžetu 
za 1937/38 god. 21,445.630.— dinara, tj. više za 
2,123.200.— dinara, što je namenjeno za melioracione 
radove u području reke Zrmanje na teritoriji Savske 
i Primorske banovine, kao i za isplatu povećanog 
anuiteta zajma za snabdevanje vodom. Da bi se ipak 
udovoljilo najprečim potrebama naroda na uređenju 
vodnih tokova, melioraciji zemljišta i snabdevanju 
vodom, Kraljevska vlada, u nemanju dovoljno kredita 
u državnom budžetu, stvorila je mogućnost za izvo- 
đenje ovih radova, odobravajući finansijska sredstva 
iz državnog fonda za javne radove i iz specijalnog 
zajma od 50,000.000.— dinara, koji je zaključen pro- 
šle godine za izradu objekata na snabdevanju vodom 
u bezvodnim krajevima, čiji se anuitet u visini od 
6,868.200.— dinara, kako je napred pomenuto, unosi 
u državni budžet. 

S obzirom na to što su hidrotehnički radovi ne 
samo od opšteg nego i od lokalnog interesa, to i ba- 
novine, naročito Savska, Dravska i Dunavska, pred- 
viđaju u svojim budžetima potrebna sredstva, takode 
nedovoljna, a sem toga odobravaju za ove radove i 
izvesne sume iz svojih banovinskih fondova za javne 
radove. U svima pak radovima, gde postoji zaintere- 
sovanost pojedinih naselja, ili sopstvenika zemljišta, 
ili gde su organizovane vodne zadruge, oni daju svoje 
doprinose bilo u novcu, bilo u besplatnoj radnoj snazi 
i materijalu kojim raspolažu. 

Na taj način ostvarena je saradnja države, bano- 
vina, opština, naselja i zainteresovanih građana na 
izvršenju hidrotehničkih radova. U prošloj budžetskoj 
godini 1935/36 i tekućoj 1936/37 vrednost ovih rado- 
va iznosi preko 318,700.000 dinara, od toga otpada 
na: državna sredstva dinara 129,100.000, banovinska 
sredstva 64,800.000, na doprinose opština, naselja i 
zainteresovanih građana udruženih u vodnim zadru- 
gama 124,800.000 dinara. Od izvršenih radova napo- 
menuću najvažnije: 

U Dravskoj banovini: izvršeni su regulacioni ra- 
dovi, odnosno radovi su još u toku na uređenju Mure, 
Drave, Save, Ljubljanice i Savinje, kao i drugih vo- 
dotoka u vrednosti od 18,000.000 dinara; vrednost 
većeg broja melioracionih radova iznosi 5,300.000 di- 
nara; na snabdevanju vodom rađeno je, odnosno radi 
-se 26 objekata, u vrednosti od 3,500.000 dinara. 

U Savskoj banovini: izvršeni su ili su u toku ra- 
dovi na regulaciji Save kod Zagreba i Siska, na regu- 
laciji Drave kod Varaždina do Osijeka, na Rečini kod 
Sušaka i na Muri, kao i na drugim vodotocima, u 
vrednosti od 14,200.000 dinara; isušeno je jezero 
Blato kod Plaškog, povišeni su nasipi duž Save na 
području Vodnih zadruga Sisak, Jelas i Crnac polja; 
l)ojačani su seoski nasipi u Veliko-Goričkom i Dugo- 
selskom srezu i kod Blinskog puta, i uređeni su broj- 
ni vodotoci i jaruge u svrhu melioracija i asanacija, 
sve u vrednosti od 31,800.000 dinara; izrađeno je, od- 
nosno u toku je izvođenja 159 objekata za snabdeva- 
nje vodom, naročito u krševitim krajevima Like i 
Primorja, gde su započeti veći vodovodi, odnosno 
imaju se sada započeti na Krku i kod Karlobaga. 
Vrednost ovih radova iznosi  11,200.000.— 

U Vrbaskoj banovini: nastavljeni su radovi na 
Savi, Bosni, Vrbasu i Uni, a dovršuju se melioracioni 
radovi na području vodne zadruge Novi Grad i Li- 
jevče Polje; zatim su izvršeni radovi na isušen ju Li- 
vanjskog polja,  Glamočkog,  Podrašničkog  i   Lušči- 

Palanačkog polja, sve u vrednosti od 5,100.000 di- 
nara; izvršeni su ili su u toku izvođenja radovi na 
snabdevanju vodom za 65 objekata, između kojih i 
vodom za bezvodna sela u srezu Sanski Most, u uku- 
pnoj vrednosti od 3,300.000 dinara. 

U Primorskoj banovini: izvršeni su radovi na re- 
gulaciji Neretve, Krke i Čikole; na asanaciji zemljišta 
i uređenju jaruga u Severnoj Dalmaciji; na meliora- 
ciji ritova u Morpolači—Trolokvama i kod Kistanja, 
na čišćenju ponora u Livanjskom polju, na navodnja- 
vanju brojnih manjih polja u Zapadnoj Hercegovini, 
i dovršavaju se radovi na isušenju Vrgorskog je- 
zera, sve u vrednosti od dinara 15,200.000; urađeno 
je, odnosno izvodi se 158 objekata na snabdevanju 
vodom od kojih treba naročito istaći-grupni vodovod 
Dalmatinske Zagore, koji će snabdevati 30 sela sa 
34.000 stanovnika i četiri železničke stanice sa ču- 
varnicama od Drniša do Perkovića; zatim vodovod 
za sela ispod Velebita (Stari-Grad i Soline), vodovod 
Posušja, kao i veliki broj cisterni naročito na ostr- 
vima. Vrednost ovih radova iznosi 18,100.000 dinara. 

U Drinskoj banovini: nastavljeni su radovi na 
osiguranju Save kod Zabrežja i Obede, na bagerova- 
nju Save kod Rače, na regulaciji Lašve kod Travnika; 
zatim povišeni su nasipi vodnih zadruga: Obeda is- 
pod Bosanskog Samca, Bijeljinske, Mačvanske, Oh- 
ridske, Posavske kod Obrenovca; pristupilo se je iz- 
radi kanala za sprečavanje šteta od pocerskih voda, 
sve u vrednosti od 6,800.000 dinara; izvršeni su 
odnosno započeti su radovi na izradi 107 objekata 
za snabdevanje vodom, gde ulazi i vodovod za Valje- 
vo, Pale i Visoko, sve u vrednosti od 3,300.000 dinara. 

U Zetskoj banovini: rađeno je na regulaciji Lima 
u Beranskom srezu, i Morače kod Goričane, zatim na 
opravci melioracionih radova u Gatačkom Polju, na 
dovršavanju objekata za odvodnjavanje Nikšićkog 
polja, na asanaciji Buljaričkog i Ulcinjskog polja, na 
navodnjavanju Metohije i polja kod Tuzi, i izvršeni su 
prethodni radovi za navodnjavanje Bjelopavlićske ra- 
vnice, koji će radovi započeti ovog proleća. Vrednost 
svih ovih radova iznosi 9,600.000 dinara; za snabde- 
vanje vodom bezvodnih krajeva ove banovine izra- 
đeno je, odnosno u radu je 152 objekta u vrednosti 
od 15,900.000 dinara. Ovde treba naročito pomenuti: 
vodovod Cetinja, Hercegnovog, Trpnja, Žabljaka is- 
pod Durmitora i Bileća—Petroviča. 

U Dunavskoj banovini: izrađene su obajoutvrde 
na Dunavu: kod Blaževice, Vajske, Dalja, Borova, 
Čiba, Belegiša, Grocke i Kovina; zatim na Tisi kod 
Nadrljana, Obilićeva, Padeja, Mola i Petrovgradskog 
ćoška; a na Savi izvršeni su regulacioni i bagerski 
radovi kod Rače, Progara, Kupinova i Kamička gde 
su dovršeni radovi na miniranju i uklanjanju pod- 
vodne stene u koritu Save na dužini od 900 m. u cilju 
poboljšanja plovidbe. Nastavljeni su radovi na bage- 
rovanju plovnog kanala Begeja i povišeni su odbran- 
beni nasipi pored kanala; izvršene su obaloutvrde na 
Moravi kod Orašja i prosecanje okuke kod Batovca. 
Vrednost svih ovih radova iznosi  18,500.000 dinara. 

Od glavnih melioracionih radova treba pomenuti: 
Oblaganje nasipa u Pančevačkom ritu, kanalizaciju u 
Bid-Bosutskoj vodnoj zadruzi kao i odbranbene nasipe 
pored Morave od Lučice do Brežana i od Lozovika do 
Ljubičevskog mosta. Vrednost svih ovih radova iznosi 
6,400.000 dinara. 

Za snabdevanje vodom izrađeno je 79 objekata u 
vrednosti od 13 miliona dinara. Ovde ulazi i doprinos 
od 11,000.000 dinara iz državnog fonda za javne ra- 
dove za dovršenje vodovoda za vojno-tehnički zavod 
i grad Kragujevac. 
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U Moravskoj banovini: izrađene su obaloutvrde 
na Moravi kod Varvarina, Katuna, Obreža, Lidova, 
Šavca, Račevice, Ćuprije, Mijatovca, Malog Popovića, 
Krušara i Miljkova manastira; zatim regulacija Ti- 
moka kod Knjaževca i uređenje Aleksandrovačke reke 
u Župi, sve u vrednosti 3,700.000 dinara. Izrađeno je 
107 objekata na snabdevanju vodom u vrednosti od 
4,200.000 dinara u koju sumu ulazi i doprinos od je- 
dnog miliona dinara za niski vodovod. 

U Vardarskoj banovini: nastavljeni su radovi na 
regulaciji Crnog Lima ispod Struge, Crne Reke ispod 
Bitolja, Kruševičke reke kod Ristovca, Rašićeve jaru- 
ge kod Džepa i Vardara kod Ognjanaca i Skoplja, 
gde se izrađuje nasip radi odbrane Skoplja od po- 
plave, kao i radovi u Skopskom polju, sve u vredno- 
sti od 4,500.000 dinara. 

Izrađeno je ili je u toku izvođenja 75 objekata 
za snabdevanje vodom od kojih treba napomenuti vo- 
dovod u Kruševcu, Svetom Nikoli i Lokvici, kao i po- 
četne radove za vodovode Kumanova i Bitolja; vred- 
nost ovih radova iznosi 4,100.000 dinara. Treba da 
napomenem da opština grada Skoplja izvodi dva ve- 
lika hidro-tehnička objekta i to za gradski vodovod 
i hidro-centralu na Tresci, koji se radovi vrše u teh- 
ničkoj saradnji sa Ministarstvom građevina. 

Na području grada Beograda: izvršeni su radovi 
na regulaciji Topčiderske reke i asanaciji bare pored 
Dunava i Topčiderske reke; sem toga započeti su ra- 
dovi na osiguranju obale Tamiša kod Pančeva, sve u 
vrednosti 1,400.000 dinara. 

Kako se iz prednjeg prikaza vidi, i pored skuče- 
nih finansiskih sredstava kojima se je raspolagalo, iz- 
vršen je veliki broj hidro-tehničkih radova u interesu 
narodne privrede i u cilju poboljšanja socijalnih i hi- 
gijenskih narodnih potreba. 

Neosporno je, da na ovom polju javne delatnosti 
ima još mnogo da se uradi, pošto su potrebe velike, 
mnogobrojne i od velikog uticaja na podizanje na- 
rodnog blagostanja. 

Naročito se u ovom pogledu ističe potreba da se 
što pre pristupi izvršenju sledečih većih hidro-teh- 
ničkih radova: produženje radova na navodnjavanju 
Metohije i Bijelo-Pavlićske ravnice, radovi na odvod- 
njavanju Ljubljanskog barja. Popovog polja, zemalja 
oko Skadarskog jezera, Bitoljskog polja, Strumičkog 
polja, Lonskog, Odranskog, Jelac i Crnac polja, kao i 
polja srednje Bosanske Posavine, zatim melioracija 
polja iznad Obrenovca, Pomoravlja, Vranjskog blata, 
Sinjskog, Imotskog-Bekijskog, Mostarskog i Livanj- 
skog polja. Radovi na navodnjavanju mnogobrojnih 
manjih polja u zapadnim i južnim krajevima države; 
regulacija Velike Morave, Vardara, Drave, Mure, Save 
kod Zagreba, Rugvice i Bosanskog Samca, kao i Drine 
kod ušć« u Savu. 

Za sve ove radove potrebna su znatna finansiska 
sredstva koja prema programu izrađenom u Ministar- 
stvu građevina iznose sumu od preko milijarde dina- 
ra, što je moguće ostvariti samo putem velikih inve- 
sticionih zajmova. 

Međutim, od ovih radova ima i takvih koji su ve- 
oma hitni s obzirom na njihovu ekonomsku i socijalnu 
važnost, pošto se nalaze u pasivnim krajevima naše 
države ili su potrebni radi obezbedenja ugroženih na- 
selja i saobraćajnih objekata, a za čije bi izvođenje 
bilo potrebno oko 800 miliona dinara. 

Nadalje treba pronaći finansiska sredstva za do- 
vršenje vodovoda i ostalih objekata na snabdevanju 
vodom, koji su započeti iz zajma od 50 miliona dinara 
zaključenog prošle godine u tu svrhu. Za ovo je po- 
trebno još oko 120 miliona dinara. 

Što se tiče postojećih vodnih zadruga potrebno 
je naglasiti, da su one u tehničkom pogledu potpuno 
sređene tako da odgovaraju svome cilju f. j. odbrani 
od poplave i odvodnjavanja zemljišta. Napominjem 
da izdaci vodnih zadruga za radove, koji su na teret 
zadrugara izvršeni za poslednje dve godine, iznose 
dinara 101,600.000. 

Finansiske prilike najvećeg broja ovih zadruga 
su zadovoljavajuće. Izuzetak čine samo one zadruge 
koje su se morale pod nepovoljnim uslovima zadu- 
žiti, bilo za opravke svojih objekata porušenih od ka- 
tastrofalnih poplava 1924 i 1926 godine, bilo za nove 
investicije koje su nove vodne zadruge započele u 
doba privrednog prosperiteta, kao što su Bid-Bosut- 
ska. Novigradska, Smederevska i Negotinska vodna 
zadruga. 

Kraljevska vlada činiće sve napore da se finansi- 
sko stanje ovih prezaduženih vodnih zadruga pobolj- 
ša i sanira, prema sadašnjim mogućnostima plaćanja 
zadrugara, mahom zemljoradnika. 

III — Arhitektonski i elektro-masinski radovi. 
Pored napred pomenutih radova u delokrug ra- 

da Ministarstva građevina ulazi još i podizanje i odr- 
žavanje državnih zgrada sa svima instalacijama, zatim 
elektrifikacija zemlje i najzad inspekcija parnih 
kotlova. 

Kao što je ranije rečeno u ovaj budžetski predlog 
uneti su samo krediti, koji su potrebni za najnuž- 
nije opravke i održavanje zgrada, dok se podizanje 
novih građevina finansira iz budžeta drugih Ministar- 
stava, iz raznih zajmova, fondova, zaklada i t. d. 

Kao najvažnije zgrade koje su na ovaj način po- 
dignute i koje su sada u izgrađivanju da pomenem 
samo neke. To su: zgrada za Narodno pretstavništvo, 
Poštanska štedionica i Glavna pošta u Beogradu; Di- 
rekcija pošta i Glavna pošta u Splitu, Skoplju i Her- 
ceg Novom; carinarnica u Beogradu, Splitu, Bezdanu, 
Kotoru, Podgorici i t. d.; tri gimnazije i dečija klinika 
u Beogradu; mašinska laboratorija tehničkog fakul- 
teta, pravni fakultet, državna štamparija i poreska up- 
rava u Beogradu; poljoprivredno-šumarski fakultet u 
Zagrebu; kirurški paviljon u Ljubljani, Splitu, Skoplju 
i Nišu; fizikalni institut u Ljubljani; Biblioteka uni- 
verziteta u Ljubljani i t. d. 

Na polju elektrifikacije zemlje učinjeni su takode 
znatni koraci, jer je podignuto više električnih cen- 
trala i izvršeno proširenje postojećih centrala kao: 
u Peći, Somboru, Pljevlju, Gostivaru, Bosanskoj Ko- 
stajnici, Valjevu, Konjicu, Skoplju, Pačiru, Horgošu 
i Svetom Naumu. 

Isto tako izrađeni su i dalekovodi: Banja Kovilja- 
ča—Zvornik, Bajina Bašta—Kaluđerske Bare, Kruše- 
vac—Obilićevo, Senjski Rudnik—Ćuprija, Subotica— 
Senta, Zenica'—Kalkanj, Konjic—Makale, Umka—O- 
brenovac, Dugo selo—Bjelovar i tako dalje, 

U cilju jednoobraznosti i što bolje i efikasnije 
primene elektrotehničke službe u zemlji izrađeni su 
potrebni zakoni, uredbe i pravilnici. Na polju zako- 
nodavnom u Ministarstvu građevina n toku budžetske 
godine 1936-37 izrađeni su sledeči zakoni: U radu su 
Zakon o m lašćenim inženjerima, Zakon o putnom fon- 
du. Zakon o izmenamaiidopunaniauZakoniKulržrivnim 
putovima. Zakon o iskorišćavanju električne energije. 
U projektu su: Zakon o državnoj maloj lutriji, Zakon 
o vodnom pravu, Zakon o ckspmpiiadji. Od uredaba 
sledeče su stupile na snagu: Uredba o podeli odelje- 
nja Ministarstva građevina na otseke i odeljke. Ured- 
ba o produženju roka za izmenu naplataka na posto- 
jećim tovarnim kolima. Uredba o izradi i upotrebi go- 
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lih i izolovanih električnih vodova i izolovanih cevi. 
U radu su: Uredba o nadzoru i naplati taksa i naknada 
za pregled parnih kothova i sudova pod pritiskom, 
Uredba o nadzornicima voda. U projektu je: Uredba 
o naplati putnog doprinosa i prekomernog iskoriš- 
ćavanja putova. 

Od pravilnika stupili su n,a snagu: Pravilnik za 
uređenje sela, Pravilnik o delokrugu rada pojedinih 
odeljenja, otseka i odeljaka u dužnostima pojedinih 
organa Ministarstva građevina. Pravilnik o radu veća 
starešina, Pravilnik o dužnostima i radu služitelja Mi- 
nistarstava građevina i kućni red. U radu su: Pravilnik; 
o održavanju mostova, Pravilnik o probnom optere- 
ćenju i primanju mostova, Pravilnik za izvođenje plin- 
skih instalacija. U projektu su: Pravilnik o upotrebi 
državnih automobila za tehničku sekciju. Pravilnik o 
izradi planova za mostove. Pravilnik o projektova- 
nju drvenih mostova. Pravilnik o kontroli betonskih 
radova na gradilištu, Pravilnik o postavljanju gromo- 
brana na građevinama, Pravilnik za unutrašnje elek- 
trične instalacije. Pravilnik za ukrštavanje električnih 
finija slabe i jake struje i Pravilnik za kanalizacione 
i vodovodne instalacije. 

Stupila su na snagu: Uputstva za vršenje tehnič- 
ke službe pri Ministarstvu građevina i njegovoj spolj- 
noj službi. Sem toga stupili su na snagu: Uslovi za iz- 
vršenje betonskih radova, a u radu su: Opšti uslovi za 
izvođenje raznih građevinskih poslova. 

Dakle, kao što se vidi iz svega sada izloženog, 
delatnost Ministarstva građevina prostire se daleko 
van okvira samog budžeta, a sam budžet sadrži samo 
one kredite koji su neophodni za održavanje već iz- 
građenih građevinskih objekata, pored kredita za 
lične izdatke i druge manipulativne izdatke. 

Zato vas molim, gospodo senatori, da budete 
uvereni, da u ovaj budžetski predlog nije unet ni je- 
dan kredit pre nego što je i utvrđena potreba za 
istim, pa prema tome apelujem na vas, gospodo sena- 
tori, da ovaj predlog budžeta Ministarstva građevina 
ZB 1937/38 godinu izvolite primiti ovako kako vam 
je predložen. (Odobravanje). 

Potptetsednik dr. Miroslav Ploj: Ima reč .senator 
gospodin Ivan Hribar. 

Ivan Hribar: Gospodo senatori, možda najvažni- 
ji od javnih radova, koje je preduzela sadanja Vlada, 
jest izgradnja automobilske ceste od mađarske do bu- 
garske granice. S obzirom na to što je automobilizam 
i mototurizam uopšte u prošlim godinama počeo ne- 
nadano da se razvija, nema sumnje da će ova cesta, 
koja veže severozapad sa jugoistokom, uneti u našu 
domovinu živahan turistički promet iz inostranstva. 
Od ovog prometa imaćemo posredno i neposredno 
velikih koristi u ekonomskom pogledu. 

Do izgrađivanja ovog važnog međunarodnog pu- 
ta došlo je na potsticaj van naše domovine i verovat- 
no mi ne bismo bili tome preduzeću pristupili iz sop- 
stvenih pobuda. Zato što smo tuđom inicijativom na- 
terani, došli do ubedenja o korisnosti ovakvoga rada, 
moramo se pitati da li možda nemamo u pomenutom 
pravcu mogućnosti da ekonomski još više podupremo 
svoj razvitak i to sprovodenjem potrebnih poduhvata 
i na drugim krajevima naše države. Pri tom сегџо se 
bez sumnje odmah uveriti, da će nam autoturizam 
doneti ogromnih koristi ako ga upravimo u naše pla- 
ninske predele i preko njih na divnu obalu našeg baj- 
nog Jadrana. 

Tome cilju može neiskazano mnogo da doprinese 
izgradnja banovinske ceste prvoga reda od šent Uja 
preko Maribora do Ljubljane, odakle bi se već pro- 
jektilima  nbva  cesta,  koja  1)1   Isto  lako morala biti 

udešena za automobilski saobraćaj, izgradila do Su- 
šaka. Naročito mi je zadovoljstvo što mogu utvrdit! 
da je veliku važnost automobilske ceste od Maribora 
do Ljubljane priznao čak na velikom zboru svoje 
stranke u Skoplju i g. Pretsednik Vlade dr. Milan Sto- 
jadinović. To mi daje jamstvo, da će se njegova Vlada 
doista i svojski pobrinuti za njeno izvođenje i da će 
nakon toga pristupiti i izgradnji nove ceste Ljublja- 
na—Sušak. 

Ovom prilikom, gospodo senatori, skrećem paž- 
nju na automobilsku cestu koju je sagradila republika 
Austrija na Veliki Klek, ili kako ga Nemci zovu 
»Grossglockner«. Stotine hiljada automobila prolaze 
svake godine po njoj u veličanstveni alpinski svet i 
na milijarde se penje novčani promet od ovog sao- 
braćaja. Naša cesta preko Slovenije i Hrvatske na 
more, bez sumnje bi urodila dobrim uspesima. Toga 
radi ja se nadam, da će Kraljevska vlada uvažiti sle- 
deću rezoluciju koja glasi: 

»Kraljevska vlada se poziva, da u opštem držav- 
nom interesu a naročito radi podizanja prometa iz 
inostranstva, koji je za našu državu i njeno stanovni- 
štvo postao prvorazredno vrelo prihoda, pristupi bez 
oklevanja automobilizovanju glavne banovinske ceste 
od Maribora do Ljubljane, i da novom, za automobi- 
lizam spremnom cestom, veže Ljubljanu sa Sušakom, 
a time svu Dravsku banovinu automobilskim saobra- 
ćajem, koji bi se preko nje vršio, sa čitavim našim 
Primorjem«. (Odobravanje). 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Reč ima senator 
gospodin Đaka Popović. 

Đaka Popović: Gospodo senatori, resor Mini- 
starstva građevina, od kako ja pamtim, u Parlamentu 
'ima tu zlu sudbinu, da se raspravlja uvek pred polu- 
praznom kućom, u otsustvu Vlade, ili se raspravlja 
noću tako kasno, kad već svi želimo da idemo kući. 
(Milan Popović: Nemaju interesovanja za stručne 
stvari, ali kada se govori o Jerezi, onda je puna sala!) 

Ovo je jedan vrlo značajan i važan resor; i ako 
ste maločas pažljivo pratili diskusiju prilikom budžeta 
Ministarstva vojnog, mogli ste se uveriti da su suvo- 
zemni putevi i reke, koje pripadaju stvarno ovom re- 
soru, veoma značajni i sa tog gledišta. 

Ali, ovaj resor je značajan i za selo, za seljaka i 
za ratara našeg. Jer, gospodo, ovaj resor i njegov rad 
stoji najbliže upravo našem seljačkom narodu. Seljaku 
treba put da može stići na svoju njivu, da može izve- 
sti svoje proizvode; seljaku treba da mu se njiva od- 
vodni, ako mu je voda plavi, bilo da je to vodai unu- 
tarnja ili pak rečna. Seljaku treba, gospodo, i elek- 
trična energija, a potrebne su mu i melioracije. Sve je 
to, gospodo, po ustrojstvu Ministarstva građevina za- 
datak baš ovog resora. 

Ja, gospodo, ne želim, s obzirom na odmaklo 
vreme, da zalazim dublje u rasmatranje ovog pred- 
loga budžeta Ministarstva građevina i koristiću se sa- 
mo u toliko, da i ovom prilikom dokažem svoju tezu, 
kako se budžetiranje nekih pojedinih resora vrši bez 
ikakvog kriterijuma. 

Gospodo, budžfet Ministarstva građevina, ako bi 
hteli da bude onakav kako iziskuju stvarne potrebe 
narodne i potrebe zemlje, taj budžet bi trebao, gospo- 
ч.1о, mirne duše da je za pola milijarde dinara veći od 
cifara koje su unesene. A šta rade naša gospoda Mi- 
nistri finansija, kad dobiju iz pojedinih resora glo- 
balne svote? Kada vide da je to mnogo, oni onda, šte- 
deći, uzimaju Ministarstvo građevina, smanjujući mu 
cifre za održavanje puteva, smanjujući mu cifre za 
regulaciju reka i vodenih puteva, za melioraciju i eiek- 
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trifikaciju, tako d* taj budžet, gospodo svedu na jed- 
nu zaista smešnu svotu. 

Vi ste čuli, gospodo, od Ministra građevina, da 
kada bi hteli da držimo naše puteve u dobrom stanju 
normalno, da bi trebalo upravo četiri puta toliko .da 
se unese u budžet koliko je danas uneseno. U ovom 
budžetu je uneseno 76 miliona, a za održavanje tre- 
balo bi stvarno četiri puta po 76 miliona, po svima 
tehničkim propisima, dakle oko 300 miliona trebalo 
bi da iznosi ta stavka. 

Ja se sećam da je nekada bilo 14.000 dinara po 
kilometru za održavanje puteva, a danas je ta cifra 
svedena na 7000 dinara po 1 kilometru, i verovatno, 
ako se nastavi, opet će se ta pozicija smanjivati, jer 
putevi nemaju usta da govore, oni nisu pravni gla- 
sači. Kada bi svaki kilometar puta bio jedan glasač, 
ja sam uveren, da bi putevi naši dobili onu svotu, koja 
im je potrebna. 

Gospodo, iz ovog primera već vidite, da je naša 
budžetska politika na potpuno pogrešnom putu. Ja 
neću da kažem da se to i ranije nije radilo, ali se na- 
stavlja jedna štetna praksa i loša budžetska politika. 
Isti je to slučaj i sa održavanjem stanja na našim 
plovnim rekama. Kad pogledate budžet bolje, vi ne- 
ćete naći ništa za održavanje stanja plovnosti reka, 
za osiguranje obale onih velikih međunarodnih reka 
Dunava, Tise, Drave, pa i naših unutrašnjih velikih 
reka, kao što je Sava. To su upravo neznatne svote, 
da banovine koliko toliko ne unesu nešto, ali i to je 
vrlo umerena svota, jer i banovine ne mogu više da 
unose. Da toga nije, gospodo, to bi bila jedna skoro 
potpuno zaboravljena potreba, potreba o kojoj se da- 
tnas niko ne brine. 

Dakle, vidite, i tu, kada bi se htelo da unese bar 
u onom razmeru što pretstavlja vrednost objekata 
odbrane, i tu bi sigurno, gospodo, neću da preteram, 
bilo potrebno uneti još 300 miliona da se stanje na 
našim velikim rekama održi u normalnom stanju. 

Ovako, kad dođe velika voda, onaj naš narod 
stalno strepi od poplava, bilo od unutrašnjih voda, 
bilo od voda iz reka. Naša poljoprivreda trpi od po- 
plava veliku štetu. Uzmite da na jednom jutru rodi 10 
metričnih centi pšenice, ako dođe 100 jutara pod 
vodu, to je već 10 vagona, a ako dođe hiljadu, to je 
100 vagona gubitka. To su veliki gubitci u našoj na- 
rodnoj privredi. 

Gospodo, ovom resoru spada u zadatak i elektri- 
fikacija. Posle duge diskusije, koja je potekla baš iz 
našeg Doma, konačno, na neki način regulisano je, 
kome ta grana stvarno pripada. I to je bilo nekim re- 
šenjem Ministarskog saveta tako1 rešeno, da elektri- 
fikacija dođe pod Min. građevina, ali stvarno još i 
danas ona nije čvrsto u rukama samoga g. Ministra 
građevina. Ja bih molio g. Ministra građevina, da je- 
dared i to raščisti, da bi se znalo, kome upravo ova 
privredna, tako važna grana, pripada, da se može je- 
dared pokrenuti to pitanje i uputiti elektrifikacija 
naše zemlje jednim zdravim smerom. Jer, gospodo, i 
na tome polju kao i na drugim poljima, kao što ste 
ranije čuli prilikom diskusije o ovome budžetu, mi 
smo takoreći na kraju, mi smb poslednja zemlja u 
Evropi. Tu se mora jedared pristupiti planskoj elek- 
trifikaciji naše zemljo, planskom iskorišćavanju siro- 
vina naših, jednoj planskoj deobi struje i to jevtine 
struje. Jer ovo kako danas stojimo u pogledu cena 
struje, to je skroz nenormalno i nezdravo stanje. Vi 
imate danas u našoj zemlji ogromne razlike u cena- 
ma; te razlike dostižu često 300 do 4000/o. To je u 
jednoj zemlji nemogućan odnos. Mi moramo učiniti, 
da i krajevi koji tako skupo plaćaju električnu ener- 

giju, dođu do jevtine energije. Struja, koja se daje po 
10 do 12 dinara kilovat-čas to je suviše skupa struja, 
i zato imate čitave krajeve koji stoje u mraku, gde 
se električna energija niti za motore niti za osvetlje- 
nje ne upotrebljava. 

Vi ste videli iz izlaganja g. Ministra, da se iz re- 
dovnih budžetskih kredita veoma malo radilo i to ne- 
koliko malih mostića u raznim krajevima, manjih i 
većih betonskih mostića, i to male, sitne svote, a to 
jednostavno zato, jer g. Ministar nije dobio više. I 
stoga i čovek iz opozicije, prilikom pretresa ovoga 
razdela, dolazi u taj paradoksalni položaj, da ne može 
ni napadati ni kritikovati nego da mora kod resora 
Ministra građevina braniti njegov budžet i njegov 
resor. Ja moram priznati, da je Ministarstvo građe- 
vina uložilo mnogo truda i pokazalo mnogo vitaliteta 
na podizanju puteva, na melioraciji pa i na elektri- 
fikaciji i pored ovih oskudnih sredstava. Ali, gospodo, 
sve dotle dokle se pravilno budžetiranje ovoga re- 
sora ne bude sprovelo, ovaj resor neće ništa drugo 
moći nego stalno iz zajmova da gradi, a to je stvarno 
isto što i raditi sa budžetskim deficitima. 

Iz tih razloga, iz budžetsko-političkih razloga ja 
neću moći dati svoj glas za ovaj budžet. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Reč ima sena- 
tor g. Don Frano Ivanišević. 

Don Frano Ivanišević: Gospodo senatori, vrlo mi 
je žao, a mislim da je i vama isto tako žao, zbog 
onoga što smo pre čuli od g. Ministra građevina, da 
su ovogodišnji krediti, određeni za njegov resor, sma- 
njeni i da nisu u onim količinama kao što su bili 
lanjske godine, tako da neće biti kadar da izvede sve 
one radove koji su već bili u nacrtu. Žao mi je, go- 
spodo senatori, radi toga, jer valja priznati, a evo i 
moj predgovornik g. Popović priznao je, da je ovo 
Ministarstvo građevina, bar u ove zadnje dve godine, 
dalo znake života i boljeg poduzetnog duha, i da je 
pokazalo svoju radinost n,e samo na čuvanju onoga 
što postoji, nego i na izvođenju nečega novoga. Ovo 
Ministarstvo, bar se meni tako čini, do pretprošle go- 
dine nije davalo znaka života i rada, tako da smo ga 
dotada samo po imenu znali. 

Putevi i mostovi, gospodo senatori, jesu, kao što 
znate, dve oznake jednog kulturnog i civilizovanog 
naroda. Jao ti ga onom narodu i državi, kome niko 
ne može doći. Taj je osuđen na smrt i pustoš. A mi 
hoćemo da se brojimo u civilizovane narode Evrope, 
pa zato treba da stvorimo uslove, puteve i mostove, 
kako će taj stran, svet nama dolaziti, kao što se fak- 
tički to i počinje činiti. 

Dva dana pre nego što sam se iz Splita uputio 
ovamo imao sam prilike da čujem od jednog putnika 
Nemcai, koji je pripovedao dai je već 5—6 puta dola- 
zio u Jugoslaviju, da je putovao ovih dana ispod Ve- 
lebita ovom novom turističkom cestom, pa se je di- 
vio i kazao ove reči, koje sam ja vrlo rado slušao, i 
dozvolite mi da ih rečem ovde, te neka one budu na 
utehu i našem Ministru, — on je kazao: da on još 
nigde u Evropi nije video romantičniji prolaz ni lepše 
i uredenije turističke ceste od ove. Možda je on malo 
i preterao, ali svakako mi smo tu napredovali, pa mi 
je žao da ovom Ministarstvu, koje je pokazalo da 
nešto radi, nisu Vlada i Ministarski savet odobrili po- 
trebna sredstva. (Jedan glas sa levice: Treba da po- 
vuče konzekvence!) To bi trebalo da sa vaše strano 
primi jednu sugestiju! 

Mene sve'zanima: i mostovi i vode. Ja poznajem 
te primorske krajeve od nazad 40 godina i video sam 
kako ljudi u našem kotaru po tri sata gone svoje bla- 
go, svojo ovce, do roke Cetine samo da ga. napoje. 
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Jer u nas je, kao što je to istakao i g. Ministar gra- 
đevina, velika oskudica pitke vode. A šta to znači? 
Pitka voda to vam je isto kao i nasušni hleb. Teško 
je živeti na našoj primorskoj obali u jednom predelu, 
gde za šest meseci ni kapi iz oblaka sa neba ne pad- 
ne. Tamo, gospodo, imate vina u izobilju i svegai osta- 
loga, ali bez vode se ne da živeti. Pa ne samo da ne- 
ma, vode za ljude i životinje, nego se i ona suha zem- 
lja, kad Božja zvezda sa neba zapeče, još više osuši 
i vi ne možete na toj zemlji ništa više odgajiti, a to 
je velika nevolja, onda je grde nego kukuruzu kad 
dođe iz Banata na Primorje. 

Žalosno je videti, gospodo senatori, kako po na- 
šim zagorskim krajevima treba imati na železnici po- 
sebne sprave, kojima se vuče voda od jednoga sela 
do drugoga. Naša mornarica ima u tu svrhu i poseb- 
nih lađa, kojima ona vozi vodu od jednoga mesta do 
drugoga i deli narodu. To su vrlo žalosne pojave. To 
je za nas domaće ljude, koji smo na to naučeni, još 
i pojmljivo i može da se podnese. Ali kad dođe jedan 
stranac, i mi, koji sa zanosom govorimo o našem tu- 
rizmu, ne možemo da strancu dademo ni kapi vode, 
onda je to vrlo teška stvar. Po našim selima stoje 
ljudi pa čekaju sa svojim flašama da dobiju dve litre 
vode o podne, da se mogu napiti. 

Gospodo senatori, kako je naš svet silno obra- 
dovao onaj plemeniti rad Ministarstva građevina, da 
se voda dovede u Zagoru i da se sva sela i sve želez- 
ničke stanice opskrbe vodom! Ja mislim, gospodo, 
da je to jedno od najvećih dela koje se počelo ostva- 
rivati, te nema nikakvog opravdanog razloga, da se 
za tako jedno veliko i korisno delo uskrate potrebna 
sredstva. Ta sredstva treba stvoriti. (Glas na levici: 
Zato je Vlada tu da ih stvori!) 

• Pošto je g. Ministar spomenuo da se radi zagor- 
ski vodovod, ja sam želeo da ovde istaknem jednu 
želju, da bi trebalo svakako pribaviti potrebna sred- 
stva da se započeti posao dovrši. 

Mi imamo dve reke, imamo vode ispred kuće, a 
ne možemo se napiti vode. To je, gospodo, jedna 
stvar sramotna. Te su dve reke Krka i Cetina, — o 
tom ću govoriti kud Ministarstva poljoprivrede —■ 
one imadu svoje ponore, imadu svoje skokove, svoje 
vodovode, imadu obilno pitke hladne vode, i to one 
iz kamena, a čovek nema da se napije vode, ne može 
da napoji svoje blago, ne može stranca da posluži 
vodom, niti stranac može da se okupa. To je, gospo- 
do, jedna nepametna stvar i mislim, kad bi se izveo 
jedan vodovod u tim krajevima, da bi to bilo jedno 
veliko delo, koje bi vrlo dobro delovalo u prvom redu 
u interesu zdravlja, jer je zdravlje iznad svega na 
svetu, a poznato je, gospodo, da mi imamo malarič- 
nih mesta u Dalmaciji i to najviše radi slabe vode. 
Nadalje bi to bilo u interesu poljoprivrede, jer, gos- 
podo, usled nestašice vode, a usled velike žege, ne mo- 
že ništa u vrtovima i poljima napredovati, već sve 
vidite golo. Prije dve godine putovao sam kroz 
Bosnu, pa sam video kako je sve u cvatu, kako plo- 
dine na poljima napreduju, a kod nas nijednoga 
cveta, jer žega sve sprži, a vode nema da bilje osveži. 
Nadalje bi to bilo i u interesu turizma. Ja imam jed- 
nu konkretnu stvar ovde da napomenem. Potakla se 
misao, da se voda iz reke Cetine dolera do nekih sela 
i do Splita. Poznato je, da neka selai u našem Pri- 
morju, i to oko grada Splita, koji je tek posle 10—15 
godina bio simlnleven vodom, pošto ima tamo voj- 
nička stanica, — da ta sela nisu snabdevena vodom. 

Potrebno je bilo i sagradio se je vodovod za onaj 
kraj Kaštelanski, gde ima sedam sela kao sedam be- 

lih labudova. Tek se počeo uvoditi jedan vodovod, 
da se opskrbi i ona vojska koja je tamo nastanjena 
koji vodu dovodi sa planine Mosora. Isti je slučaj 1 
na istočnoj strani Splita, izmgdu Splita i Omiša. I tu 
se pojavila želja da se izgradi jedan vodovod. Tu ne- 
ma teškoća sa tehničke strane. Potrebno je sredstava 
da se opskrbe 10 sela sa 10—15.000 pučanstva. I treba 
znati, da taj novac ne bi bio uzalud uložen. Tu je 
jedna plaža od 10—15 kilometara koju posećuju 
stranci. Ali kad dođe mesec avgust, kad je kupanje 
u jeku, ti ljudi ne mogu da dođu do vode, koja se 
tada deli kao kapljice u apoteci. Tu je nizbrdica, jer 
reka ide niz brdo. Ako bi se taj vodovod izgradio, 
našlo bi se ljudi koji bi iskoristili tu vodu u industrij- 
ske svrhe. Ovde je upravo slučaj investicije, i tih 20 
miliona, što bi se uložili za izgradnju ovog vodovo- 
da, i te kako bi se isplatili. Tu je kupalište, a tu je 
grad Omiš i grad Split, i ako bi se uložilo 20 miliona 
u taj vodovod, budite uvereni, da bi se taj novac 
isplatio, jer bi se pučanstvo iz okolice moglo da bavi 
povrćem, koje bi trošio i izvozio grad Split. 

Time bi se, gospodo, stvorio i jedan nov izvor na- 
rodne privrede. A što se tiče tih 20 miliona Kraljev- 
ska vlada treba da računa sa tim, da se u ovom delo- 
krugu nalaze i dva velika preduzeća »Dalmatien« i 
»Ravnica« o kojima ću vam nešto reći. Možda to 
njima neće dobro biti, ali ja ću reći istinu. »Dalma- 
tien« je jedno veliko društvo, koje ima produkciju 
karbida i dr.; »Ravnica« je pak francusko društvo, 
koje se bavi cementom. Dakle, na ovom ,putu od 25 
kilometara kuda bi trebao1 da se provede vodovod, 
imate ljudi koji troše mnogo vode za postrojenja, 
a ne mogu se služiti vodom što -dobijaju iz mora, jer 
kao što vam je poznato, sa svojom posolicom morska 
voda kvari postrojenja i šteti ih. Oni bi rado pristali 
da im se dade rok 25—50 godina, da svake godine 
isplaćuju. Tu je grad Omiš, koji troši mnogo vode. 
Zatim čitava obala koja bi gajila povrće i čitav grad 
Split, i ako bi se jedan račun učinio, to pitanje nije 
zamišljeno nesmotreno i ti bi se milioni isplatili, a 
blagodeti su neizmerne. 

Ja bih hteo da to preporučim. Zato sam se javio 
za reč da država počne da gradi ovaj primorski vo- 
dovod. Gospodin Ministar nije nam rekao, da li će 
imati sredstava da ga dovrši. {Ministar građevina 
dr. Marko Kožul: Imaću.) Jer, to bi bilo jedno epo- 
halno delo. (Ministar građevina dr. Marko Kožul: 
Krediti su osigurani.) Tamo su istina došli neki inži- 
njeri, ali pučanstvo onoga kraja ne veruje mnogo 
kad vidi inžinjere, jer to je, barem tako je ranije bilo, 
obično zavaravanje. Dozvolite mi da vam kažem kako 
pučanstvo onoga kraja o'tome misli. Pučanstvo u 
svih onih 10—12 sela, koja dobro poznajem, jer su 
u blizini moga rodnog mesta, sazvali su zborove, ali 
sami, jer ovo nije, gospodine Pucelju, nikakva par- 
tijska stvar, ovo je čisto ekonomska stvar. Seljaci su 
sami sazvali svoje zborove i obavezali su se da svi ko- 
liko god ih ima muških od 18 do 60 godina dadu 
svaki po pet nadnica. Isto tako obavezali su se da da- 
du besplatno sve zemlje, gde će proći vodovodna сеу. 
Našlo se i nekoliko gospodara, koji su kazali, da će 
osim zemlje dati i po nekoliko tisuća dinara. 

Pa kad je narod tako oduševljen, da daje svoju 
zemlju i svoj novac, gospodine Ministre, Vi ne mo- 
žete ovde uzmaknuti, da Vlada koja je na to pozvana, 
može uskratiti svoju pomoć. Ovo u toliko više što 
je ovo potrebno i u interesu turizma. 

Ja sam to imao u pameti i bilo bi mi vrlo drago, 
da ja ne budem u ovoj nadi iznenađen. (Živo odobra- 
vanje i pljeskanje.) 
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Potpretsednjk dr. Miroslav PIoj: Gospodo sena- 
tori, završen je pretres budžeta rashoda Ministarstva 
građevina. Prelazimo na glasanje. Glasače se sede- 
njem i ustajanjem po,partijama. Molim gospodina 
izvestioca da pročita partiju 558. 

/zvestilacFran Smodej pročita partiju 558. 
Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Gospoda koja 

primaju pročitanu partiju, neka izvole sedeti, a gospoda 
koja ne primaju, neka izvole ustati. (Većina sedi) 
Pošto večina sedi, objavljujem da je Senat većinom 
glasova primio partiju 558. 

(— Za ovim je Senat, glasajući sedenjem i usta- 
janjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu čl. 102 
Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Senatu, 
primio većinom glasova ceo budžet rashoda razdela 
X — Ministarstva građevina, i to od partije 559 do 
partije 686 zaključno. —) 

Potpretsednik dr." Miroslav Ploj: Objavljujem da 
je Senat primio predlog budžeta rashoda razdela X 
— Ministarstva građevina. 

Na redu bi bio pretres budžeta rashoda Ministar- 
stva saobraćaja. Međutim, pošto je gospodin Mini- 
stair saobraćaja sprečen da prisustvuje sednici danas 
pre podne, predlažem da se debata o budžetu Mini- 
starstva saobraćaja odloži za* danas po podne. (Pri- 
ma se). 

Sa vašim pristankom, gospodo senatori, prelazi- 
mo na pretres budžeta rashoda razdela XII — Mini- 
starstva pošta, telegrafa i telefona. 

Ima reč gospodin Ministar pošta, telegrafa i te- 
lefona 

Министар пошта, телеграфа n телефоиа др. 
Бранко Калуђерчић: Господо сенатори, буџет рас- 
хода Министарства пошта, телеграфа и телефона 
за 1937/38 рађен je, као и прошлогодишњи, у духу 
досадашњих начела буџетске политике, коју гпро- 
води Кра.Ђевска влада, као и у духу општих ин- 
тенција КралЈевске владе на санирању наших др- 
жавних фннансија и на оживл.ењу и снажењу Ha- 
rne народне привреде. Основна тежња при изради 
овог предлога буџета била je: довођење расхода 
у склад са стварним и неоиходним потребама по- 
штанске, телографске и гелефонске службе, која 
претставл^а један врло важан инструменат нашс 
националне привреде и државне администрације. 
При томе сам настојавао, испнтујући најдетаљни- 
је потребу сваКОГ пред.шженог расхода, да те ра- 
сходе, с обзиром на општу економску ситуацију 
наше земље, сведем на неопходну и реалну меру, 
али сам истовремено водио рачуна и o томе, да 
овај важан привредни инструменат одржим на 
здравом основу и да ra оспособим за њ.егов ве- 
лики задатак. Чинећи крајње напоре у том прав- 
цу ипак нисам код извесних буџетских партија и 
позиција могао остати у оквиру садањих расхо- 
да, већ сам био прину1)ен да извесне неопходне 
расходе повећам у мањем износу, a у интересу 
саме службе. 

Снажна ко.мпресија свих расхода, вршена кроз 
три буџетске године, у периоду од 1932/33 до 
1934 35 године, при којој није довол.но вођено 
рачуна o најбитнијим потребама поштанске, теле- 
графске и телефонске службе, довела je целокуп- 
ну службу и саобраћај у један тежак положај, га- 
ко да поштанске, телеграфске и телефонске уста- 
нове нису могле привредити ни другим кориспи- 
цима да послуже у потребној мери. C тога сам, 
предлажући буџет расхода, за ову годину био 
принуђен да извесним незнатним повећањем омо- 
гућим Побољшаше поштанске, г&оеграфске и те- 

лефонске службе, да би могла барем у неопходно 
потребном оквиру одговорити свом високом за- 
датку. 

Персонални расходи 
Највећу и главну групу буџетских расхода 

Министарства пошта, телеграфа и телефона чине 
лични расходи, показани у партијама 752, 753, 
768, 769 и 770. Укупно предвиђени расходи no 
овим партијама износе 226,037.380 динара, што 
чини 59.581% од укупно предложених расхода'. Од 
ове суме отпада на личне расходе Министарства 
7,037.103 динара, a на личне расходе у спољној 
служби 219,000.277 динара. 

Укупан број предвиђених службеника у нред- 
логу буџета износи и то: 

У Министарству: 
чиновника       175 
приправника    4 
званичника         30 
служитеља         39 
контрактуалних  чиновника 2 
дневничара     ..'....        23 

Свега:    273 
У спољној служби: 

чиновника       4741 
приправника     .    .    .    .    .        558 
званичника       2403 
служитеља       2647 
контрактуалних  чиновника 2 
дневничара         702 
уговорних поштара .    .    .      1209 

Свега:    12.265  
Укупно:  12.538 

Број службеника у Министарству задржан. je 
исти као и у буџету за 1936/37 годину. Једина из- 
менб учињена je у томе, што je код чиновника 
број неких звања повећан, a за толико нсго сма- 
њен број других звања, углавном исте групе, та- 
ко да je и финапсиски ефекат остао приближно 
непромењен. Шта више партије 752 и 753, у који- 
ма су предвиђени сви личнн расходи службеника 
у Мннистарству и у Главној поштанско-телеграф- 
ско-телефонској радионици, показују укупно смл- 
њење за 42.134 динара према буџету за 1936/37 r. 

Број службеника у спољној служби, предви- 
ђен у партији 768, пове^ан je за укупно 170 служ- 
бсника. Од тога броја отпада: на чиновнике 42, 
на чнновиичке приправнике 50, на званичнике 18 
и на служитеље 60. 

Финансиски ефекат за ово повећање износи: 
за  чиновнике 643.340 динара 
за чиновничке  приправнике 643.935      ,, 
за  званичнике 166.320      „ 
за  служитеље   .    .    .    .    .    710.400         

Укупно: 2,163.995 динара 
ПовеНању службеника морао сам приступити 

абог тога, да бих омогућио поштама, телеграфи- 
ма и телефонима аравилно и благовремено савла- 
1)ивање целокупног дневног промета. 

ИзузетНо од других установа државне адми- 
нистрације целокупан дневни рад у поштама, те- 
леграфима и телефонима мора се, ако се sohe 
имати један уредан ca()6paliaj, безусловно у току 
истога дана обавити u, no свршетку радног вре- 
мена, благајна и сви други рачуни, прегледати, 
сравнити и закључити. Не могу се, као у другим 
установама, одлагати за сутра послови, који се, 
према прописима, морају свршити у гаку данаш* 
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њег дана. Ово треба имати увек на уму, када je 
реч o потребном броју особља у поштанским, те- 
леграфским  и телефонским  установама. 

Према висини промета свака пошта има утвр- 
ђен број радних места, na према томе и утврђен 
број потребног особља за савлађивање дневног 
промета. Услед погоршаних привредних прилика 
ранијих година био je смањен у знатној мери и 
промет готово у свима поштанским, телеграфским 
и телефонским установама. Због тога je, у инте- 
ресу штедње, смањиван и број особља, где год je 
то било могуће спровести. Почев, пак, од 1935 го- 
дине, запажа се, према статистичким подацима, у 
свима поштама, телеграфима и телефонима, по- 
ступно повећање промета. Измена међусобних 
обавештења путем поште, телеграфа и телефона 
увећава се, a исто тако јача и пакетски промет. 
Повећање овога промета једним умереним темпом 
наставља се кроз целу 1936 годину с тенденцијом 
да се приближи промету из 1930/31 године, који 
je до сада забележен као највећи у поштанској, 
телеграфској и телефонској служби. Ово повећа- 
ње промета изазива потребу за отварањем нових 
радних места у поштама, потребу за повећањем 
амбулантног особља, које у садањем саставу није 
у могућности да разради на време сав примљени 
материјал, услед чега нису ретки случајеви, да се 
неразрађени материјал оставља за следећи дан н 
нагомилава уз новоприспеле пошиљке. 

Чековни промет 
a) Чековни промет преко пошта, којим се све 

државне и бановинске установе користе у много 
већем обиму него ранијих година, изазвао je та- 
кође осетно повећање посла у поштама. Taj no- 
већани рад не би се могао да изрази у приходи- 
ма, пошто све државне и бановинске установе ко- 
ристе пошту бесплатно, али се он јасно види из 
прегледа радних јединица, којима се мери јачина 
промета и оптерећење једне поште. Taj повећани 
промет изазива и потребу отварања нових радних 
места, т. ј. потребу повећања особља. 

У многим случајевима, оправданим захтевима 
привр. кругова, да се у поштама дневна ограничена 
служба продужи на непрекидну дневну, допоноћну 
или даноноћну, нисам могао изаћи у сусрет услед 
недостатка у особлзу. Снажни развој туризма дуж 
целог нашег Приморја a и у другим туристичким 
местима у току 1936 године изазвао je у поштама 
такође врло интензиван рад, који се са дотадаш- 
њим бројем особља није могао уредно и на време 
савлађивати. Многобројним молбама и оправда- 
ним жалбама, да се обезбеди бољи и бржи по- 
штански саобраћај у највише случајева нисам Mo- 
rao изићи у сусрет услед недостатка у особљу. 
Све je то, no себи се разуме, ишло на штету и ли- 
ца која се поштом служе и државне касе a и npe- 
стижа наше земл^е. Било je случајева, да je особ- 
ље задржавано на раду знатно дуже него што je 
прописано, само зато да се сав дневни посао свр- 
ши у току истога дана. Нема готово ни једног ве- 
her места у Приморју где није потребно садањс 
бројно.стање особл^а повећати, ако се хоће да 
поштански саобраћај буде на висини. To исто ва- 
жи и за многа места у унутрашњости земл>е. Глав- 
ни поштанско-телеграфско-телефонски центри ра- 
де са статусом особља, који je за 20—30 службе- 
ника мањи, него je то за рад неопходно потребно 
и само пожртвованом раду особља има се захва- 
лити што последице од тога нису биле веће. И по- 

ред упослења службеника каткад no 10 и више ча- 
сова дневно, чиме се њихова радна енергија пре- 
комерно црпи и трогаи, утврдио сам'у знатном 
броју случајева ипак застој у пријему, отпреми и 
испоруци пошиљака, чији узрок лежи једино у 
недостатку довољног броја службеника. Достава 
пошиљака у многим местимз врши се са смање- 
ним бројем достављача, који имају толико велике 
рејоне, да су једва у могућности у току једног да- 
на да их обиђу, na уколико не стигну да испору- 
ку изврше у току једног дана, врше то тек сутра- 
дан. Разуме се, да све то иде на штету интереса 
примаоца. 

Одвело би ме сувише далеко да наводим по- 
јединачно многобројне сличне примере који ште- 
те и интересе привреде a и интересе службе, само 
зато што се ради са недовољним бројем особља. 

Према повереним захтевима од стране дирек- 
ција, број потребног повећања особља износио 
би 400 службеника. Толико би било стварно по- 
требно, na да се све поштанске установе оспосо- 
бе, да цео дневни промет могу на време и тачно 
савладати. Али, имајући у виду и садање фи- 
нансиске прилике наше земље, ja сам повећање 
особља предвидео за 1937/38 годину за свега 170 
службеника, тј. нешто испод половине стварно 
потребног броја. Вршећи инспекцију подручних 
ми установа у свима крајевима наше земље, ja 
сам лично проверавао потребу особља и устано- 
вио сам, да код једног великог броја пошта обав- 
љају службеници послове, услед недостатка особ- 
ља, са великим напором и под врло тешким и ско- 
ро неиздржљивим приликама. Предложено пове- 
ћање службеника омогућиће поштама да знатно 
побољшају поштански, телеграфски и телефонски 
саобраћај, уколико су досада тешкоће долазиле 
услед недостатка особља. 

Господо, ja верујем да сте се и ви лично у 
много случајева могли и сами уверити, да застој 
у поштанском пословању потиче великим делом 
услед недовољног особља, na се надам да ће моје 
предње излагање у погледу потребе за повећањем 
предложеног особлза наићи код свих чланова Фи- 
нансиског одбора на једногласно одобрење. 

Здравствено стање поштанског особља оз- 
биљно ме као шефа забрињује. Ако бацимо по- 
глед у статистику случајева оболења у 1936 годи- 
ни, статистика ће нам пружити податке који уз- 
немирују. Број случајева оболења износио je у 
1935 години: код чиновника 3.474, код званични- 
ка 1.371, код служитеља 1.729 — свега 6.574 са 
160.949 дана, или просечно 14 дана на сваког слу- 
жбеника на годину. 

Другим речима, услед болести, налази се пре- 
ко целе године стално 441 службеник ван службе. 

To je, господо, једна тешка слика здравстве- 
ног стања особл^а које врши поштанско-телеграф- 
ско-телефонску и техничку службу. Она најочити- 
je говори за то да оваквим слабим здравственим 
приликама мора бити посвећена пуна пажња. 

Вама свима су, господо, врло добро познати 
и главни узроци овако слабом здравственом ста- 
њу нашег особља. Због тога нећу све те разне уз- 
роке таксативно да наводим, већ hy само неко- 
лико њих, no моме мишл.ењу најважнијих, спо- 
менути. 

У први ред долазе слаба и недовољна мате- 
ријална средства службеника, нарочито средњих 
и нижих, која нису довољна да подмире ни нај- 
виталније потребе у стану, храни и одећи. 
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Други узрок оваком великом оболењу наших 
службеника долази услед тога, што je поштанска 
служба врло напирна и што се. врши no свима 
временским неприликама: no мразу, no киши, no 
ветру, no жези — дању и ноћу. Такав рад црпи 
прекомерно физичку енергију, много брже и у 
јачој мери него што je то случај код других ад- 
министрација, где се сав nocao обавља искључи- 
во у заштићеним и загрејаним просторијама. 

Дал^е, недовољан број особља, a нарочито 
умањен баш због напред наведеног броја оболе- 
лих, изискује појачан рад како у погледу напре- 
зања тако и у погледу времена оних у служби 
упослених, што, разуме се, штетно утиче на њи- 
хово здравствено стање. 

И слабе хигијенске прилике код извесног бро- 
ја пошта имају штетног утицаја на здравствено 
стање упосленог особља. 

Кад се све то узме заједно у обзир, онда je 
јасно, што данас имамо овако неповол^но здрав- 
ствено стање код наших службеника. 

Оно што je држава до сада учинила за здрав- 
ствено стање поштанског особља као на пример: 
незнатне бенефиције службеницима no чиновнич- 
ком з£(кону за бесплатно лечење у јавним болни- 
цама; затим неколико хонорарних лекара у већим 
центрима, који врше прегледе уз минималне тари- 
фе и неколико потпорних фондова за узајамну 
помоћ, створених племенитом иницијативом по- 
јединаца поштанских службеника — све то, ro- 
сподо, није довољно, да се проблем здравственог 
стања нашег особл>а постави на праву и солидну 
основу. 

Ту се мора кренути са једним много већим 
потезом и мора се успоставити једна заједничка 
сарадња државе, односно Министарства пошта, 
телеграфа и телефона и поштанског особља, ос- 
нивањем једног великог и јаког болесничког фои- 
да у коме би учествовала и држава a и сви по- 
штански службеници би облигатно били његови 
чланови, јер се само тако може доћи до потреб- 
них средстава која ће служити намењеном циљу. 

Ja сам преузео на се иницијативу за остваре- 
ње тога великог и племенитог задатка оснивања 
Болесничког фонда особља Министарства пошта, 
телеграфа и телефона, na вас молим, да ме у TO- 
Me помогнете тиме што ћете ми у Финансискои 
закону дати за то потребно овлашћење и финан- 
сиска средства. 

Расходи за уговорне поштаре, који су пред- 
виђени на партији 770 и који чине саставни део 
личних издатака, повећани су за 550.000 динара 
према буџету за 1936/37 годину. Ово повећање 
долази главним делом отуда, што je код великог 
броја уговорних пошта, повећан поштански, теле- 
графски и телефонски промет, na су такве поште 
преведене у одговарајуће више групе и разреде 
a према Правилнику o уговорним поштама при- 
падају и уговорним поштама повећане принад- 
лежности, предвиђене тим Правилником. Сем to- 
ra, једним делом ово повећање долази и отуда, 
што сам предвидео извесну суму sa отварање но- 
вих 15—20 уговорних пошта у години  1937/38. 

У току месеца фебруара т. r. отвориће се 25 
нових уговорних пошта и то: на територији Ди- 
рекције пошта, телеграфа и телефона Скопље -• 
3 државне уговорне поште; на територији Дирек- 
ције пошта, телеграфа и телефона Сарајево — 1 
уговорна пошта; на територији Дирекције пошта, 
телеграфа и телефона Сплит — 6 уговорних по- 

шта; на територији Дирекције пошта, телеграфа 
и телефона Цетиње 4 уговорне поште; на те- 
риторији Дирекције пошта, телеграфа и телефона 
Загреб — 1 уговорна пошта; на територији Ди- 
рекције пошта, телеграфа и телефона Београд — 
2 уговорне поште и на територији Дирекције по- 
шта, телеграфа и телефона Нови Сад — 5 нових 
државних уговорних пошта. 

Уговорне поште су државне установе. Оне 
обављају све врсте службе, као и остале државне 
поште. Једина je разлика у томе, што je однос 
лица, које врши службу у уговорним поштама 
према држави, регулисан посебним статутом a не 
чиновничким законом. Одговорност државе и си- 
гурност за предате пошиљке као и државна кон- 
трола над пословањем у уговорним поштама ап- 
солутно je иста као и код осталих државних по- 
шта. Ово истичем нарочито због тога, што многи, 
који су недовољно упућени у пословање наших 
пошта, гледају у државним поштама већу сигур- 
ност пошиљака, na захтевају да се уговорне по- 
ште претворе у државне. Правилност рада у по- 
штама не зависи од тога, да ли je пошта државна 
или уговорна државна, већ зависи само од квали- 
тета особља упосленог у пошти, зависи од њихо- 
ве марљивости, њихове савести, познавања посла 
и њихових високих моралних особина. Зато из- 
бору подмлатка треба обратити највећу пажњу. 
Добра страна ових уговорних пошта јесте у томе, 
што су расходи за њих знатно мањи него код др- 
жавних пошта, које имају исти промет. Док je 
и најмања уговорна пошта скоро увек активна- 
дотле и највећи број државних пошта са малим 
прометом увек пасиван и расходи тих пошта су 
често два пута и више већи него приходи који 
се уносе у државну касу. Из овога се јасно види: 
да je у погледу расхода облик уговорних држав- 
них пошта знатно повољнији од државних, и њих 
треба одржати и стварати свуда тамо где je про- 
мет незнатан, a потреба за поштом ипак постоји. 
Ja сам у току ове буџетске године отворио око 
20 нових уговорних пошта и претворио сам неко- 
лико државних пошга са малим прометом у уго- 
ворне поште. За толико сам имао буџетских сред- 
става, али je то недовољно да подмири битне ин- 
тересе привреде и лица у оним многобројним 
крајевима наше земље, где су поштанске устано- 
ве врло ретке и од многих насеља удаљене no 20, 
30 па и више километара. Право je мучење за 
грађане тих .удаљених места, кад Лмају обавити 
какав nocao на пошти, предати или преузети но- 
вац, пакет, писмо, телеграм или обавити телефон- 
ски разговор. Te неволЈе могу се отклонити само 
тако, ако се и у таквим насељима буду установи- 
ле поште где год за то има битних услова. Ja сам 
у току ове године од господе народних послани- 
ка примио велики број захтева за отварање нових 
уговорних државних пошта. Све сам те захтеве, 
према прописима поштанске службе, испитао и на 
лицу места проверио потребу за отварањем но- 
вих пошта преко својих органа. Сви су ти захте- 
ви били на свом месту и потпуио оправдани, али, 
нажалост, из ограничених материјалних средста- 
ва нисам био у могућности отворити све тражене 
поште. Ти захтеви иду на стотине, na ни у следе- 
ћој години неће се моћи свима изићи у сусрет, 
али he се ипак омогућити у најпотребнијим ме- 
стима, да се прилике у погледу поштанског сао- 
браћаја побол.шају. Према томе све иартије, у ко- 
јима "су предви1)ени  лични  расходи  свих службе- 
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ника у спољној служби и то партије 768, 769 и 
770 показују укупно повећање од 3,151.633 дин. 

Расходи за телеграфску и телефонску тех- 
ничку службу показани су на партијама 759, 765, 
778 и 779 и износе укупно 29,450.000 динара, што 
чини 7.763% свих предвиђених расхода, дакле за 
1% више него у прошлој години. 

Техничке инсталације и технички објекти, чи- 
ја имовинска вредноет износи око 500 милиона 
динара, чине основу за омогућавање два врло 
важна саобраћаја, телеграфског и телефонског. 
Без добро опремљених и уредно одржаних ових 
инсталација и објеката нема доброг саобраћаја. 
Због тога се техничкој служби мора посветити 
највећа пажња и довољним средсвима омогућити 
беспрекорно одржавање и функционисање свих 
техничких објеката, који су употребом и време- 
ном подложни трошењу и квару, те изискују не 
само редовне оправке него и измене истрошених 
и за даљу употребу онеспособлзених делова, a по- 
сле извесног времена и обнову целих уређаја. 

Компресија буџетских расхода вршена по- 
следње три буџетске године није оставила непо- 
штеђене ни расходе за техничку службу. У 1929/30 
буџетској години износили су расходи за редов- 
но одржавање техничких уређаја и објеката ди- 
нара 39,974.000, у 1930/31 години 40,134.000 дина- 
ра, a у буџету за 1934/35 било je предвиђено на 
исте сврхе свега динара 27,450.000 динара, то јест 
мање за преко 30% према буџетима до 1930 31 
године. Истина je да су и цене материјалу и рад- 
ној снази према 1930/31 години пале, али ипак не 
у односу у коме je извршено и смањење расхода. 

Вредност потребног материјала и радне снаге 
за редовно одржавање износи у овом буџету су- 
му од 29,450.000 динара. Ta предвиђена сума од 
29,450.000 динара намењена je углавном само нај- 
неопходнијим потребама за редовно одржавање 
постојећих уређаја и мреже, a проширења и но- 
воградње моћи ће се из овог расхода извршити 
само у врло малом и врло ограниченом обиму. Са 
овим расходима не може се рачунати ни на каква 
нова проширења већег обима, те би се према то- 
ме остало у оквиру садањих уређаја и садање 
мреже, како телеграфске тако и телефонске. Али, 
како се из године у годину осећа све већа потре- 
ба за телефонским саобраћајем, мора се ова 
служба и технички унапређивати и употпуњавати, 
да би могла примити сав повећани саобраћај и 
задовољити све потребе привреде и администра- 
ције. Телефонски саобраћај захтева брзо добија- 
ње тражених веза, како у унутрашњем тако и у 
међународном саобраћају, као и сигуран и чист 
пренос гласа. Данашња телефонска мрежа ту по- 
требу у пуном обиму не може задовољити. Тра- 
жене везе добијају се још увек врло тешко и по- 
сле дужих чекања, a нису ретки случајеви, наро- 
чито на главним правцима, да се разговори уоп- 
ште и не обаве услед преоптерећености линија. 

У великим центрима постоје многобројни зах- 
теви за инсталацијом новнх претплатничких те- 
лефона, али се због исцрпл.ености капацитета у 
централама или у градским кабловима нове везе 
не могу дати. Потребно je извршити обимне ра- 
дове нарочито у Београду, Загребу и Љубљани и 
све то потребе задовол>ити. Исто тако oceha се и 
велика потреба да се много мања места повежу 
телефоном међусобно и са већим местима. 

Расходи са поменутих партија трошени су и 
у току 1936/37 године углавном на одржавање по- 

стојећих техничких објеката, a само незнатне су- 
ме могле су бити употреб.^ене на нова прошире- 
ња градских мрежа, на набавку нових уређаја, 
машина и апарата и на израду неколико нових 
краћих телефонских линија локалног значаја. 
Али, изван ових буџетских расхода ja сам са ван- 
редним кредитима, који су ми стављени на распо- 
ложење, успео у току ове буџетске године да у 
знатној мери проширим и употпуним постојећу 
како градску тако и међуградску телефонску мре- 
жу, чиме су саобраћајне приликс осетно побољ- 
шане према стању затеченом пре годину дана. Од 
важнијих радова, извршених у току 1936/37 ro- 
дине, напомињем следеће: 

1) Створене су нове телефонске везе noMohv 
високофреквентних уређаја и то: Београд — Са- 
рајево три везе; Београд — Загреб — Волдон две 
везе; Сарајево — Загреб, Загреб — Сушак, За- 
греб — Сплит, Београд — Атина no једна веза; 

2) Извршена су проширења градске каблов- 
ске мреже у Београду и Загребу; 

3) Завршене су и предате јавном саобраћају 
аутоматске телефонске централе у Сарајеву, на 
Бледу, Илиџи, Авали и проширена je тедефонска 
централа у Раковици; 

4) Подигнута je нова телеграфска линија Бео- 
град — Сарајево — Херцегнови за дирекгну ка- 
бловску везу са Француском, која je 27 фебруара 
1937 године свечано и у присуству француског 
Министра пошта пуштена у промет. 

5) Извршене су реконструкције већег обима 
телефонске мреже у Боки Которској, затим na 
правцу Брчко — БјелЈИна ка Шапцу, и обновљени 
су од велике непогоде потпуно порушени или де- 
лимично оштећени делови телеграфске и геле- 
фонске мреже на правцу према Загребу, у Поса- 
вини и Босанској Крајини; 

6) Изграђене су нове телефонске линије на 
правцима: Сремска Митровица — Гргуревци, Ме- 
ленци — Тарош, Котор — Доња Ластва, Леско- 
вац — Печењевци, Српска.Цргда — Кларија, Сур- 
чин — Добановци, Шавник - - Плевље, Цетиње — 
Љуботен, Требиње — Ластва, Котор — Радовано- 
вић, Цетиње — Чево, Птуј — Света Барбара, Птуј 
— Подлехник, Груда — Мрцине, Владимирци — 
Коцељево, Радовинци — Богатић, Језеране — 
Дрежица, Љубовија — Рогачица. 

Господо, и ако се извршењем поменутих ра- 
дова у току ове буџетске године осетно поболт 
шало стање у телефонском саобраћају, ипак све 
то није ни из далека довољно да подмири садање 
потребе и захтеве наших привредника. To je по- 
ље, које треба плански обрађивати још дужи низ 
година и уложити још знатне инвестиције, na да 
наша телефонска мрежа и инсталације буду пог- 
пуно способне да уредно и без застоја отправља- 
ју цео телефонски промет. Наставак започетог 
интензивнијег рада у том правцу, само у много 
већем обиму, омогућен je и у току 1937/38 буџет- 
ске године закл>ученим зајмом од 20 милиона ди- 
нара код Поштанске штедионице на основи Фи- 
нансиског закона за 1936/37 годину и на основу 
привредне Уредбе од 16 октобра 1936 године. 

Из зајма од 20 милиона динара предвиђено 
je подизање зграде за главну пошту и дирекцију 
у Сплиту, које су установе сада смештене у при- 
ватним зградама и за које се плаћа годишњи за- 
куп преко пола милиона динара; подизање и уре- 
ђење зграде за пошту у Дубровнику, која je сада 
смсштена у старом граду у неподесним, нсуглед- 
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ним, мрачним и влажним просторијама; подиза- 
ње зграде за пошту у Херцегновом и подизањо 
зграде у Скопљу, у којој ће бити смештена глав- 
на пошта, дирекција и филијала Поштанске ште- 
дионице. Поред наведених грађевинских радова 
из овога зајма набавиће се и инсталисати у свима 
овим местима и аутоматске централе. Сплитска и 
дубровачка централа je већ поручена и биће ау- 
томатски повезане са свима околним местима, ко- 
ја гравитирају овим центрима. Истовремено ће со 
преуредити за аутоматски саобраћај и целокупна 
телефонска мрежа у Дубровнику као и међуград- 
ске везе између свих места, која се аутоматски 
прикључују на централе у Сплиту и Дубровнику. 
Сви ови радови су осим зграде у Херцегновом у 
току извршења. 

Радови који he се извршити на основу при- 
вредне Уредбе од 16 октобра 1936 године, обу- 
хватиће у првом реду коначно решење телефон- 
ског питања у Београду, Земуну и Панчеву, За- 

•гребу и Љубљани проширењем постојећих цен- 
трала, изградњом нових централа, проширењем 
постојеће кабловске и ваздушне мреже у једном 
таквом обиму, да буду задовољене све потребе 
данашњице и да се осигура нужна резерва за пе- 
риод од најмање пет до осам година. Извршењем 
о&их радова, који су већ у припреми a делимично 
већ у извођењу, биће свакоме грађанину у Бео- 
граду, Загребу и Љублзани омогућена затражена 
телефонска веза, што сада услед исцрпљености 
капацитета у централама и кабловској мрежи Hu- 
je било могуће. 

Поред тога из истих средстава инсталисаће 
се већи број високо-фреквентних уређаја, којима 
ће се створити нове међуградске везе и нове везе 
са иностранством, у првом реду са суседним зем- 
љама Румунијом, Турском, Грчком, Бугарском и 
Италијом. Отплата ануитета за закључени зајам 
и отплата кредитираних набавака предвиђене су 
у овом буџету на партијама 767 и 779 a. 

Kao што видите, господо, 1937/38 година би- 
he једна од најплоднијих година, од уједињења 
на овамо, у погледу техничких радова у ресору 
пошта, телеграфа и телефона, и то по важности 
и no обиму. 

Извршењем предвиђених радова биће теле- 
фонска служба знатно побољшана и употпуњена. 
To побољшање осетиће и наша привреда, a исто 
тако тим проширењем створиће се и нова врела 
прихода државној каси. 

Господо, на овом месту желим да вас оба- 
вестим још o томе, како стоји са решењем два 
крупна и врло важна питања: радиофоније и по- 
лагања међународних каблова на правцу аустриј- 
ска граница—Загреб—Београд, за чије je решење 
дато одобрење и главне смернице у Фииансиском 
закону за  1936/37 годину. 

Hama радиофонија са своје три радиоемисио- 
не станице укупне јачине од 8*/« К. В. стоји на нај- 
нижем степену и далеко заостаје иза радиофони- 
је свих других земаља. Услед тога се са садањим 
станицама не може ни постићи она велика корист, 
коју савремена радиотехника пружа. Према Ha- 
rnoj престоничкој радиостаници јачине 2'/* К. В. 
стоје на супрот станице других земаља јачине од 
100 К. В. и више. Обзиром на велики значај ра- 
диофоније у националном, просветном, култур- 
ном и привредном погледу, истакнута je још 1932 
год. потреба за хитним подизањем станица јачих 
снага са мрежом, која би нотпуно одговарала на- 

шим националним потребама. Покушаји за ре- 
шење тога питања, чињени ранијих' година, нису 
довели до коначног резултата, и ако je ово пита- 
ње било увек истицано као врло актуелно. Фи- 
нансиским законом за 1936/37 годину овлашНен 
сам, да могу, no одобрењу Министарског савега 
и сагласности финансиских одбора Народног 
претставништва, закључити уговоре за изградњу 
нових радио емисионих станица и њихову екс- 
плоатацију са постојећим радио друштвима, која 
експлоатишу садање станице. Када сам у прошлој 
години изашао пред Финансиски одбор са про- 
јектима уговора, који би се имали склопити са 
радио друштвима, ja сам већ тада истакао к на- 
гласио: да питање наше радиофоније и подиза- 
ња нових великих радио-емисионих станицм у 
Београду, Загребу и Љубљани није питање ни no- 
литичко, ни партиско, него опште народно и кул- 
турно, и да су нове радио-емисионе станице Југо- 
славији апсолутно потребне као важан инстру- 
менат националне, културне и моралне безбедно- 
сти. Јер, ако хоћемо да се заштитимо против не- 
пријатељске пропаганде и њених штетних после- 
дица, ако хоћемо да сачувамо неоштећену морал- 
ну базу наше националне, културне и међународ- 
не егзистенције, онда морамо приступити поди- 
зању великих станица у Београду, Загребу и Љуб- 
љани са потребним релејним станицама, јер je до- 
иста већ крајње време. 

Обзиром на то, господо сенатори, питање на- 
uie радиофоније не сме се решавати са партиско- 
полнтичког гледишта, него ra треба проматрати 
са једног нашег опште - националног гледишта 
које не дозвољава да се у питању радиофоннје у 
Финансиском одбору врши прегласавање и да се 
Финансиски одбор опредељује no томе да ли не- 
ки члан одбора припада Владн или опозицији. Ja 
желим да Финансиски одбор реши то пнтање 
споразумно no могућности једногласно илч ба- 
рем са огромном већином. Ja нећу и не тражим 
ни од једног сенатора да гласа за или против 
предложеног решења радиофонијо no паргиској 
лпсциплини, него нека сваки гласа no свом најбо- 
љем знању и савести, након свестраног проучава- 
ња целог питања. 

Да би то омогућио господн сенаторима, чла- 
новима Финансиског одбора, ja молим >_ве клубо- 
ве Финансиског одбора да одреде no једнога или 
два делегата, са којима hy одржати једну или ви- 
ше заједничких седница у Министарству пошта и 
дати им сва потребна објашњења и увид у сва 
акта, те у заједници са њима претрести пројекте 
уговора, који се имају склопити са радио дру- 
штвима у Београду, Загребу и Љубљани. 

Само у том случају, ако ти делегати након 
свестраног проучења тога питања сви или велика 
веНина нађу да су угонори, које Минпстарство 
предлажо, повољни и да их треба одобрити, ja hy 
их предложити Финансиском одбору на одрбре- 
ње, a иначе не. 

UITO се тпче мене као одговорног Мппистра, 
уверавам вас, да сам овом питању посветио пуну 
пажњу и извршио своју дужност савесно, јер сам 
свестан да онај, који има власт да уџравља и од- 
лучује, има још већу дужност  да   савесно   ради. 

За мене je дужност главпп животни принцип, 
који ме руководи на овом положају. Стога, ма- 
кар да су пројекти предложенпх уговора у прош- 
лој години од члапова опозиције били оштро на- 
падани, no уверењу више no партиској дисципли- 
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ни него no стварној основаности, ja ћу no дужно- 
сти покушати још једном да то питање решим, на 
основи коригованих уговора са друштвима, јер 
сматрам да je такво решење у данашњим прили- 
кама за државу најповољније и да би на тај на- 
чин најлакше и најбрже дошли до потребних ве- 
ликих радио станица, које he након неколико ro- 
дина бити својина државе. 

Ja сам до детаља и најсавесније испитао све 
што говори за и све што говори против овога 
решења. 

Ja нећу да апелирам ни на ваш патриотизам, 
ни на престиж Југославије, него скромно само на 
вашу дужност. Извршите je онако како најбоље 
знате и можете, не no партиској дисциплини не- 
го по најбол^ој савести, и ja сам уверен, да ће Ју- 
гославија у најкраће време добити велике стани- 
це од 100 киловата, na упоредно са тим и велики 
југословенски радиофонски програм од 100 ки- 
ловата. 

AKO се ви не могнете сложити, ja hy бити при- 
сиљен да пројектовано решење овога питања на 
основу уговора са друштвима поновно и дефини- 
тивно одлсжим, те да тражим друго решење у 
смислу ваших жеља и сугестија, a тешићу се ти- 
ме, да сам све учинио што je било у мојој моћп, 
да питање радиофоније крене напред. 

За тај случај, да се до решења овог питања 
из ма каквих разлога не дође убрзо, ja сам, ко- 
ристећи се одредбама постојећег уговора и не 
мењајући у, њему ништа, одобрио Друштву Ра- 
дио A. Д. Београд да повећа постојећу станицу у 
Београду на 20 К. В. Ta станица се већ ради у фа- 
брици и биће предата јавном саобраћају почет- 
ком месеца јуна ове године. Ово треба сматрати 
само као прнвремено решење н ирви корак ка по- 
бољшању садањег стања, ако би се из буди којих 
разлога одложила изградња пројектоване стани- 
це од 100 К. В. AKO се пак реализују пројектовани 
уговори до краја ове буџстске године, ова стани- 
ца неће се ни иодизати. За случај да се до изград- 
ње станице од 100 К. В. дође тек касније, ова ста- 
ница од 20 К. В. биће тако конструисана, да се до- 
давањем нових апаратура може појачати на 
100 к. в. 

Питање мабавке и постављења каблова на 
правцу аустриска граница - Загреб — Београд 
стоји овако: 

Проблем телефонирања na великим одстоја- 
њима рсшен je конструкцијом и усавршавањем 
појачавања телефонских струја помоћу електрич- 
них лампи и конструкцијом подземних телефон- 
ских каблова са Пупиновим калемовима. Овом 
конструкцијом постигнут je телефонски домет 
кабловима на дужини од половине землЈИне кугле, 
a комбинован са безжичном телеграфијом je нео- 
граничен. Каблове, као велику тековину савреме- 
не технике, примениле су све државе северне и 
западне Европе осим нас. 

Са наглим полетом телефонског саојбраћаја, 
како у Европи тако и код нас, настали су и мно- 
гобројни захтеви, како из иностранства тако и од 
IKIIIIIIX привредних кругова', да се што upe омогу- 
iic добре телефомскс везе наше земље са ино- 
земством. Ha великим растојањима без каблова 
нема добрих ни сигурних теле(|)онских веза. 

I lam међународни телефонски caoGpaliaj зиа г- 
но се nonchao последњих година, што се најбоље 
види из остварених прихода no овој служби, који 
су у 1929/30 год, износили 8,678.000.i— дииарм, a у 

1934/35 достигли су висину од 16,969.000.— дина- 
ра и у сталном су порасту. Ово повећање прихо- 
да било би далеко веће, да су постојале везе, које 
би могле примити сав телефонски саобраћај. Ha- 
rne садање телефонске везе, и ако су последњих 
година проширене са неколико нових линија још 
увек су толико преоптерећене бројем говора, да 
се они обављају са великим закашњењем, a ве- 
лики број заказаних говора остаје неизвршен. Ко- 
лика je то штета за нашу привреду и државну ка- 
су, није потребно нарочито истицати. 

Садања телефонска траса Београд — Загреб 
толико je оптерећена, да више на постојеће теле- 
фонске стубове не може примитн нове ваздушне 
телефонске водове. Овај правац Београд — За- 
греб je истовремено и најважнији за директне ли- 
није, a исто тако no својој важности за унутраш- 
њи саобраћај долази на прво место. Тим се одви- 
ја делимично или у целости сав телефонски сао- 
браћај Дравске и Савске бановине. Од страних 
управа затражене су 22 нове транзитне телефон- 
ске везе, које им се не могу дати, јер их нема. По- 
стоји оправдана бојазан, да се транзитни хао- 
браћај због тога упути којим другим правцем, 
обилазећи нашу земљу, што би изазвало велике 
губитке у приходима. 

Овакво стање налаже, да се што upe присту- 
пи постепеном каблирању наше телефонске мре- 
же почињући са главним и највг.жнијим прав- 
цем Београд — Загреб — аустриска граница. По- 
лагањем овога кабла постигло би се: 

1) Потпуно задовољење свих наших унутраш- 
њих потреба за сва места, која се служе овим 
правцем, a сем тога била би предвиђена довољна 
резерва за будуће појачање телефонског сао- 
браћаја; 

2) Било би омогућено давање захтеваних 
веза преко наше земље свима северним и запад- 
ним државама Европе, чиме би се постигло пот- 
пуно искоришћење кабла, a приходи од тога.би- 
ли би знатни; 

3) Добио би се беспрекоран квалитет прено- 
са гласа и потпуна безбедност саобраћаја, несрав- 
њено већа него код ваздушних линија које су 
подложне утицајима атмосферским, утицајима 
других електричних инсталација н међусобним 
утицајима; 

4) Изградњом овог кабла велике количине 
жице и другог материјала на означеном иравцу 
демонтирале би се и употребиле за потпуњење 
остале телефонске мреже у земљи. Са гледишта 
рентабилитета полагање овога кабла било би по- 
вољно. Уложене инвестиције биле би амортизова- 
не приходима из овог саобраћаја кроз време од 
највише 10 година. 

За решење овог питања ja сам Финансиским 
законом за 1936/37 годину добио овлашћење, да 
овај посао извршим путем кредитирања. Ha ос- 
нову постављених техничких и финансиских ус- 
лова добио сам понуду од једне групе (картела) 
највећих кућа, које се баве овим послом. Сада се 
расправљају питања финансиске природе и ja сс 
надам, да hy овај велики nocao привести v дело. 
Ово питање није нише тохничко, оно je финдН- 
сиско-политичко. 

Расходи за пренос поштанских пошиљака 
ексирес оријентом, бановинским и приватиим же- 
лезницама, авионима, приватним аутобусима, ко- 
лима, пешацима и сопственим аутомобилима V 
држаиној режији показани су на партији 760, 762 
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и 776 и износе укупно 30,230.000 динара, што чи- 
ни 7.986% од укупно предложених расхода. За 
подмирење истих потреба било je предвиђено у 
буџету за 1936/37 годину динара 30,150.000.— 
Према томе укупно повећање ове три партије из- 
носи свега 80.000 динара и оно je предвиђено ра- 
ди подмирења повећаних расхода за пренос по- 
шиљака авионима. За пренос пошиљака осталим 
средствима задржани су исти износи као и у бу- 
џету за 1936/37 годину и реално су одмерени за 
покриће свих предвиђених потреба. 

У горњем расходу није показан расход за пре- 
нос пошиљака државним железницама, који из- 
носи 30—32 милиона динара годншње, јер се он 
подмирује из остварених прихода no пиштанској 
служби. 

Пренос поштанских пошиљака свима напред 
поменутим средствима врши се на основу посеб- 
них уговора, који се сваке године ревидирају и 
обнаваљају. Ha аутобуским линијама, на којима 
саобраћају концесионирана предузећа, склапају се 
са свима уговори путем директне погодбе. Ha 
осталим сувоземним поштанским лнлијама усту- 
пају се преноси пошиљака путем јавног надмета- 
ња. Са Друштвом великих европских експреса и 
друштвима за пренос пошилзака авионима посто- 
ie дугорочни уговори. Обрачун за пренос поши- 
љака државним железницама врши се на основу 
посебног споразума, закљученог са Министар- 
ством саобраћаја пре две године. Пренос поши- 
љака у Београду и делимично у Загребу, Љуб- 
љани и Скопљу, као и пренос пошиљака на из- 
весним поштанским линијама Савске и Дравске 
бановине врши се аутобусима у режији Мини- 
старствима пошта, телеграфа и телефона. За на- 
редну годину задржава се ауто-саобраћај у соп- 
ственој режији f истом обиму као и у току npo- 
шле и текуће године, те je за те потребе задржан 
и исти износ расхода. 

Расходи за управне трошкове. 
Сви издаци за управне трошкове показани у 

партијама 757 и 774 и укупна сума ових расхода 
предвиђена je у износу од 21,041.000.— динара, 
што чини 5.546% од укупно предложених расхо- 
да. За ове исте расходе било je предвиђено у бу- 
џету за 193637 годину динара 20,094.000. Прсма 
томе у предлогу буџета појављује се повећање 
од 947.000 динара. Ово повећање предвиђено je 
ради омогућавања штампања нових правилника 
за поштанску, телеграфску и рачунску службу, 
који су 11рипремл>ени, a који се нису могли штам- 
пати у току ове буџетске године из недостатка 
потребних средстава. Исто тако у току 1937/38 ro- 
дине морају се штампати и саобраћајне поштан- 
ске географске карте, које су последњи пут биле 
штампане 1931 године и до данас су све утроше- 
не. Te су карте потребне службеницима ради iipa- 
вилног упућивања ноштанских пошиљака. 

Што се тиче осталих расхода за уиравне 
трошкове, они су иоследњих година комприми- 
рани на најскромнију меру, тако да једва, уз нај- 
већу штедњу, могу покрити све неопходно по- 
требе. И код набавке потребннх образаца, и код 
набавке за канцеларијскс потребе, и код освет- 
љења и огрева спроводи се у подручном ми ре- 
сору систематски крајња шгедња тако, да се Hi! 
неко снижење ових Г1редви1)е11их сума ne можо 
уопште мислити. Наиротив, набавка хартије и 
штампан.е образаца показује извесну теидснцију 

поскупљивања према прошлој години, na постоји 
оправдана бојазан, да ће се и са овим сумама те- 
шко моћи изаћи на крај. У ове расходе унети су 
и расходи за одржавање државних зграда у ис- 
том износу као и у буџету за 1936/37 годину." Ста- 
ње државних зграда у којима су смешгене по- 
штанске, телеграфске и телефонске установе je 
иезадовол^авајуће. Смањењем расхода на одржа- 
вање зграда кроз низ година онемогућено je њи- 
хово исправно одржавање, те се многе зграде на- 
лазе у доста запуштеном стању. Према пријав- 
љеним потребама било би потребно ову позицију 
повећати од 700.000 динара на 2,000.000 динара, 
да би се све државне зграде могле довести у ред, 
али с обзиром на повећање, које сам предложио 
за подмирење телеграфско-телефонских потреба, 
задржао сам и за следећу годину исти износ. 

Расходи за материјалне потребе поштанске 
службе. 

Расходи за материјалне потребе поштанске 
службе предвиђени су на партијама 763 и 775 у 
укупном износу од 6,400.000 динара, што чини 
1.686% од укупно предвиђених расхода. Из ових 
расхода подмирују се сви трошкови штампања 
марака, дописних карата и других вредносница, 
као и сви трошкови за материјалне издатке за 
поштанску службу. 

Остали расходи. 
Остали расходи као: путни, подвозни и селид- 

бени трошкови; издржавање поштанског и теле- 
графског међународног бироа; трошкови издр- 
жавања стручних течајева; отплата ануитета По- 
штанске штедионице за поштанску зграду Бео- 
град 2 и зграду, у којој je сада смештено Мини- 
старство; провизије и додаци на скупоћу про- 
визионера и пензије уговорних пошгара и от- 
правника и ренте; награде за ноћни рад у пошта- 
ма, телеграфима и телефонима; дневнице за кон- 
тролу и спровод поште железницом и другим 
средствима и отплата ануитета за купљену згра- 
ду у Чачку, предвиђени су углавном у истим из- 
носима као и у буџету за 1936/37 годину и одме- 
рени су према реалним потребама. 

Субвенција паробродарским друштвима. 
Ha партији 761 предвиђен je као и 1936/37 

године расход од 50 милиона динара на име суб- 
венције паробродским друштвима, која им се ис- 
илаћује на основу закључених уговора са Мини- 
старством саобраћаја. Овај расход износи око 
13.2% укупних расхода и исплаћује се из оства- 
рених прихода. Министарство пошта врши овде 
само благајничку службу. Пошто ови расходи не 
проистичу из пословања пошта, телеграфа и те- 
лефона, то се при упоређивању односа остваре- 
них прихода према фактично учињеним расходи- 
ма Министарства пошта овај расход не би требало 
узети у обзир, јер би то упоређење обухваћено са 
(јвим расходом довело до погрешног закључка o 
пословању пошта и не би пружило верну и тач- 
ну слику стварћих расхода " прихода подручног 
ми Министарстна. 

Према сврму наиред изложеном укуини рас- 
ходи Министарства пошта, телеграфа и гелефона 
ч1 предлогу буџета за 1937/38 годину износе ди- 
нара 379.378.411 према 369,345.912 динара колико 
je било предвиђено у буџету за 1936/37 годину. У 
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предлогу буџета појављује се вишак од 10.032.499, 
чију сам потребу напред образложио. 

Приходи 
Господо, општа привредна депресија за вре- 

ме буџетских периода 1932/33 до 1934/35 године 
закључно имала je осетне реперкусије и на кре- 
тање прихода код поштанске, телеграфске и те- 
лефонске службе, јер се преко поштанских, теле- 
графских и телефонских установа манифестује 
великим делом читав привредни живот једне зем- 
ље. Ови буџетски периоди бележе знатно смање- 
ње прихода. Почев, пак, од 1935 године показују 
приходи код свих радња поступни пораст, који у 
1936 години долази до снажнијег израза, na се са 
разлогом може оптимистички гледати и на 1937/ 
38 годину обзиром на јачање привредног живота 
уопште и пројектоване техничке инсталације и 
објекте, који ће такође осетно утицати на пораст 
прихода. 

Да бисте добили потпуно јасну слику o кре- 
тању прихода ранијих година, сматрам за по 
требно да вам детаљније изнесем податке o томе, 
како су остваривани годишњи приходи no noje- 
диним радњама у периоду од 1928/29 до 1935/36 
године у унутрашњем и међународном сао- 
браћају. 

a) Приходи no поштанској радњи у унутраш- 
њем саобраћају   (продаја   марака   итд.)   износи- 
ли су: 
1928/29 дин. 270,750.178,02 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
Г932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 

287,126.701,64 
292,547,678,17 
287,150.784,70 
259,237.437,06 
261,402.164,69 
263,197.759,32 
267,222.225,48 
279,000.000.— 

Из ових података види се, да су приходи no 
поштанској унутрашњој радњи били у сталном 
порасту све до 1930/31 године и те године до- 
стигли своју горњу границу a потом су у опада- 
њу, и у 1932/33 достигли су крајњу доњу грани- 
цу. Следеће три године показују приходи no овој 
радњи постепени пораст, који се наставља зпатно 
увећан кроз целу 1936/37 годину и показује тен- 
денцију рашћења и у 1937/38 год. 

б) Приходи no телеграфској радњи у уну- 
трашњем саобраћају износили су: 

1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 

Дин. 30,858.590,70 
„ 30,795.991.01 
„ 28,092 552,87 
„ 27,979.417,83 
„ 24,643.403,02 
„ 22,665.161,24 
„ 21,559.787,17 
„ 21,902.939,00 
„ 22,000.000.— 

Приходи no унутрашњој телеграфској радњп 
још од 1928/29 r. у сталном су опадању. Ово ona- 
дање прихода до 1931/32 год. било je доста нео- 
сетно, док следеће 1932/33 године пада пагло 
за 3,300.000.— динара, 1933/34 за 2,000.000.— дин. 
према претходној години, a у 1934/35 год. за ди- 
нара 1,100.000.— према претходној години. Даљи 
пад прихода зауставља се тек у 1935/36 години, 
тс године показују према ирстходпој један мали 

пораст од 343.000.— динара. Taj се пораст настав- 
ља и кроз 1936/37 год. Пораст телеграфског npo- 
мета наставиће се и у 1937/38 години, a с обзиром 
на промену телеграфске тарифе извршене у дру- 
гој половини прошле године приходи од ове рад- 
ње биће знатно увећани према ранијим годинама. 
(Нова телеграфска линија Париз — Београд ди- 
ректно.) 

в) Приходи no телефонској унутрашњој рад- 
њи износили су: 
1928/29 Дин. 110,841.006,36 
1929/30 „ 113,029.520,34 
1930/31 „ 115,301.162,40 
1931/32 „ 111,246.640,07 
1932/33 „ 106,076.322,59 
1933/34 „ 103,021.476,64 
1934/35 -—     „ 100,036.722,23 
1935/36   (и ако  je   промет   no- 

већан)         ^ „ 95,236.990,01 
1936/37 „ 103,000.000.— 

Из ових података види се, да су приходи no 
телефонској унутрашњој радњи (од инсталација, 
сеоба, претплате позивница, јавних говорница и 
међуградских разговора) били у порасту све до 
1930/31 год., a после тога су у сталном праволи- 
нијском опадању. И поред тога, што je број прет- 
платника и број телефонских разговора повећан 
у току 1935/36 године, ипак je 1935/36 буџетска го- 
дина у приходима нешто подбацила. To je дошло 
отуда, што je у јуну 1935 године ступила на снагу 
нова телефонска тарифа, no којој су извршена 
знатна снижења годишњих претплата и других 
телефонских такса. Извршеним проширењима те- 
лефонских уређаја градске и међуградске мреже 
у току 1936 године омогућиће се знатан пораст 
претплатника и повећање међуградских разгово- 
ра, тако да ће приходи no овој радњи у току 
1936/37 године, и поред снижених такса, показати 
знатан пораст према последњим годинама, a пред- 
виђени радови у току 1937 године омогућиће још 
већи пораст прихода у 1937/38 години, тако да се 
са пуно вероватноће може очекивати предвиђен 
приход од ове радње у 115,000.000.— динара. 

г) Приходи од радиофоније, који државн 
припадају на основу уговора закључених са дру- 
штвима која експлоатишу радиофонске станице 
износили су: 

1928/29  Дин. 2,273.499,93 
1929/30  „ 3,387.499,31 
1930/31  „ 4,579.586,62 
1931/32  „ 4,385.825,61, 
1932/33  „ 4,797.468,12 
1933/34  „ 5,381.909,65 
1934/35 s,  „ 6,862.285,27 
1935/36 "  ,, 8,894.885,64 
1936/37 (очекује  се) „ 10,000.000.— 

Kao што, видите, приходи од радиофоније су 
у сталном порасту, што je и сасвим разумлпиво 
услед сталног пораста радиопретплатника. У сле- 
дећој 1937/38 години нова станица од 20 КВ — 
ако до изградње велике станице од 100 КВ и не 
буде дошло — имаће за последицу нагли пораст 
радиопретплатника, a отуда знатно увећање При- 
хода. Предвиђен приход од ове службе у динара 
12,000.000.— одмерен je реално. 

д) Приходи no писмоносној међународној 
транзитиој служби износили су: 
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1928/29 —  Дин. 2,902.775,19 
1929/30 „ 3,384.034,71 
1930/31 „ 3,399.479,86 
1931/32  .   „ 3,394.846,27 
1932/33 „ 4,039.780,58 
1933/34 „ 5,191.118,96 
1934/35 „ 5,191.118,96 
1935/36 „ 7,103.587,12 
1937/38 (очекује се)        „ 7,400.000.— 

Ови приходи проистичу од писмоносног тран- 
зита преко наше државе и утврђују се на основу 
статистичког петнаестодневног мерења трогодиш- 
ње. Из ових података види се да je приход no пи- 
смоносном транзиту у порасту, што значи да je у 
порасту и транзитни промет. Предвиђен приход у 
1937/38 години no овој радњи у 7,400.000.— динара 
реално je одмерен. 

22,770.848,03 
22,809.771,22 
24,510.539,02 
19,404.181,27 
9,019.172,01 
9,321.370,00 
9,630.764.01 

9,800.000- 

ђ) Приходи no међународној пакетској служ- 
би износили су: 
1928/29 Дин. 
1929/30  
1930/31  
1931/32  
1932/33  
1933/34  
1934/35 : — 
1935/36 (сви обрачуни нису извр- 

шени a биће нешто већи 
од 1934/35 год.)  

Ове цифре показују нам, да je међународна 
пакетска радња била у сталном порасту све до 
1930/31 године. У 1931/32 години појављује се сма- 
њење прихода no овој радњи око 5,000.000.— ди- 
нара, a у следећим буџетским годинама пада скоро 
на половину. Најнижу цифру достиже у 1932/33 
год., a после тога je у сталном неосетном порасту. 
Приход означен у 1935/36 години показује само 
приход према до сада извршеним обрачунима, али 
сем тога има из исте године и још необрачунатих 
прихода са страним управама, тако да ће и прихо- 
ди у овој години изнеги висину остварених прихо- 
да за  1934/35 годину. 

Обзиром на живљу измену добара предвиђа се 
у 1937/38 години приход no овој радњи од 
10,000.000.— динара, то јест око 400.000.- 
више него у 1934/35 години. 

динара 

е) Приходи no телеграфској међународној 
радњи износили су: 
1928/29  Дин.  18,168.221.84 
1929/30  „ 17,708.498.35 
1930/31  „ 17,187.157.55 
1931/32  „ 15,398.806.15 
1932/33  „ 11,423.114.06 
1933/34  „ 11,300.089.87 
1934/35  „ 10,456.755.50 
1935/36 (није све обрачунато) „ 8.181.769.20 
1936/37  „ 10,000.000.— 

Приходи по телеграфској ме1)ународној рад- 
њи показују Tai<ol)e исту тенденцију као и прихо- 
ди no телеграфској унутрашњој радњи гј. стално 
опадање телеграфског саобраћаја са већим разли- 
кама у 1931/32 и 1932/33 години према претходним. 
За 1934/35 год. нису извршени обрачуни са стра- 
ним управама али ће фактички остварени приходи 
у овој години 1936/37 достићи износ око 
10.000.000.- дпнара. 

У 1937/38 год. предвиђа се живљи телеграфски 
међународни промет не само услед живље измене 
добара, већ и услед знатно побољшане везе са из- 
градњом директне линије Београд — Париз, која 
ће омогућити бржи и повољнији транзитни теле- 
графски саобраћај. Због тога су предвиђени при- 
ходи од ове службе у 12.000.000.— динара. 

ж)   Приходи   no   међународној    телефонској 
радњи износили су: 
1928/29 Дин. 
1929/30  
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 

6.922.610.93 
8.267.469.24 
9.134.826.74 
9.741.618.83 

10.278.230.42 
14.745.923.60 
16.870.108.31 
17.528.039.93 

Преглед ових прихода даје сасвим обрнуту 
слику телеграфском саобраћају тј. без обзира на 
привредну депресију перманентни осетан пораст 
прихода кроз све буџетске периоде. To се може об- 
јаснити само тиме, што су и у времену највеће 
привредне кризе потребе за телефонским саобра- 
Најем биле далеко веће, него што су постојеће те- 
лефонске везе могле да приме, na у колико су из- 
грађиване нове телефонске везе, у толико су се 
н приходи повећавали. Изградњом нових пројек- 
тованих веза приходи he се знатно повећати, na су 
предвиђања од ове службе у погледу прихода за 
1937/38 у 25 милиона динара потпуно реална. 

з) Остали приходи: — од продаје инвентар- 
ских предмета, кирија, превоза путника и другн 
ситни приходи — износили су: 
1928/29 Дин. 8,147.117.28 
1929/30 „     9.311.090.77 
1930/31 „     8.232.957.68 
1931/32 „     7.965.362.46 
1932/33 „     4.833.692.13 
1933/34 „     5.028.751.04 
1934/35 „     5.120.877.16 
1935/36 „     4.933.524.44 

За 1937/38 годину предви1)ен je приход од про- 
даје инвентарских предмета, кирија, превоза пут- 
ника и други ситни приходи у износу од 6.100.000.— 
динара. У буџету прихода ови су приходи показа- 
ни на позицијама 8, 9, 10 и 11. 

Поред ових буџетских прихода поште и теле- 
графи врше бесплатно поштанску и телефонску 
службу за све државнс и самоуправне власти и у- 
станове, као и за друге установе које су уредбом 
ослобођене од плаћања поштанских такса. Овај 
бесплатан рад изражен у таксама износи око 
180.000.000.— динара. 

Укупни остварени приходи no свима радњама 
у унутрашњем и међународном саобраћају кретали 
ćy се у истим буџетским периодима и то: 
1928/29 Дин. 465.902.424.90 
1929/30 „     494.543.183.15 
1930/31 „     507.912.941.75 
1931/32 — „     486.302.946.10 
1932/33 ,.     431.919.398.70 
1933/34 железпици око 15.000.000    „     439.285.736.81 
1934/35 „ „   30.000.000    „     425.471.777.52 
1935/36 „ „   30.000.000    „     435.982.261.69 
1936/37 no досадашњим подацима ,,     475.000.000.— 

Приходи у текућој буџетској години показују 
велики скок према приходима из 1935/36 год., та- 
ко да се очекује да ће јшчунска 1936/37 год. бити 
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закључена ca једним повећањем чистог прихода 
од најмање 35—40.000.000.— динара према прет- 
ходној години. To je последица осетног оживља- 
вања наше привреде као и изградње нових веза, 
које омогућују коришћење телефона у много ве- 
ћим размерама него претходне године. Za увере- 
њем да ће 1937/38 година бити година још јачег 
и снажнијег оживљавања наше националне при- 
вреде као и да ће технички објекти, који су у то- 
ку извршења и који ће бити изграђени у току ове 
године, омогућити у знатно већем обиму кориш- 
ћење телефоном и повећати досадање приходе, 
предвидео сам приходе за 1937/38 г. у укупном 
износу од 529.500.000.— динара. 

Господо сенатори, то je кратак преглед рада 
Министарства пошта, телеграфа и телефона, ja 
вас молим да изволите примити предложени буџет 
поверенога ми Министарства. (Одобравање). 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Reč ima sena- 
tor gospodin dr. Albert Kramer. 

Dr. Albert Kramer: Gospodo, ja ću biti vrlo kra- 
tak. Moram odmah u uvodu da konstatujem, da se 
na Ministarstvu pošta, telegrafa i telefona jasno vidi, 
da je u izvesnim slučajevima ipak dobro, da pojedine 
grane državne delatnosti budu samostalne. Pošte su 
ranije lutale iz jednog resora u drugi, i za to vreme 
zapravo niko nije vodio dovoljno brige o jednoj gra- 
ni naše javne administracije, koja je s ekonomskog, 
saobraćajnog i kulturnog stanovišta tako važna. Zbog 
toga smo ostali, što se tiče pošte na jednom dosta 
primitivnom nivou. Nije čudo daise, što god ovo Mini- 
starstvo investira, osobito za poboljšanje tehničke 
službe, odmah pokaže da se takve investicije i takvo 
poboljšanje tehničke službe isplate u najkraće doba. 

Ja moram da priznam, da g. Ministar u tom svo- 
me resoru pokazuje mnogo inicijative i mnogo volje 
da svoj resor dovede na onaj stepen koji bi trebalo 
da zauzima, na stepen na kome celokupna naša po- 
štanska, telegrafska i telefonska služba treba da bude. 
Ali, daleko smo još od toga. Ja bih skrenuo pažnju 
na neke stvari u kojima je učinjena pogreška što se 
nisu pravovremeno izvršile. To je pre svega pitanje 
kablova. G. Ministar je prošle godine imao od nas 
sva potrebna ovlaštenja, ali stvar se odlagala od me- 
seca na mesec, i sada stojimo pred faktom: da će 
kablovi stajati dvaput toliko koliko su stajali pre go- 
dinu dana. Jedna moderna telefonska služba u našoj 
državi bez kablova je nemoguća. Danas ne možete da 
telefonirate iz Beograda u Ljubljanu, odnosno mo- 
rate da čekate satima dok dođete na red. Nemožete 
da dobijete vezu sa ostalim mestima u provinciji, a da 
ne čekate sate i sate. A šta tu otpada abonenata i raz- 
govora, koji bi inače ušli u kasu Ministarstva pošta 
i telegrafa, koliko se time nanosi štete ekonomskim, 
saobraćajnim, trgovinskim i drugim vezama, to se 
može izračunati. Ja bih molio gospodina Ministra, 
i ako je situacija teška, da što pre sprovede misao da 
se kablovi nabave u zamenu sa elektrolitičnim 
bakrom. 

U pogledu ostale organizacije naše poštanske 
službe, moram da skrenem pažnju gospodinu Mini- 
stru na avionsku poštu. Mi smo jedna od onih retkih 
zemalja koji postižemo sa avionskom poštom tolik! 
efekat, da možemo da računamo samo na stotine di- 
nara priiioda i tn nikakva' organizacija kod nas ne 
postoji. 

Organizacija telefonske službe, to jest pridobi- 
janje naših abonenata, trpi još mnogo od birokrat- 
skih metoda. Takse su visoke, način prijavljivanja i 
svi ostali formalni propisi teški. U drugim zemljama 

vrši se organizovana propaganda za povećanje tele- 
fonskih abonenata, daju se početnicima posebne pri- 
vilegije, a kod nas, ako hoćeš da preneseš aparat iz 
jednoga stana u drugi, ili da namestiš aparat u jed- 
nom stanu, naplaćuje se do 1.000 dinara za rad od 
5 minuta. To su birokratske metode, koje bi trebalo 
u interesu same stvari ukinuti. Ministar će sigurno 
kazati, kako može da radi na poboljšanju telefonske 
službe kadai nema dovoljno mreže ni za lokalni ni za 
međugradski saobraćaj. To je donekle tačno, ali kako 
čujemo uvodi se automatski telefonski sistem u ve- 
ćim gradovima, pa će i u tome pogledu biti bolje. 
Molim gospodina Ministra da posveti najveću pažnju 
propagandi pojačanja telefonskog prometa. 

Gospodo, jedno vrlo tugaljivo pitanje je pitanje 
naših maraka. Gospodin Ministar je nagovestio, da 
će dobiti nova tehnička postrojenja za štampanje na- 
ših maraka. Jugoslovenske marke u svetu imaju glas 
da su najlošije. (Ministar pošta, telegrafa i telefona 
dr. Branko Kaluderčić: Nove neće biti!). One su loše 
ne samo po izradi, ne samo da nisu dovoljno podma- 
zane, nego su lošije i u estetskom umetničkom po- 
gledu. Ja skoro ne poznajem zemlju koja bi imala 
umetnički tako rdavo izrađene marke. Kod nas rade 
crteže za marke valjda ljudi koji se nalaze na dohva- 
tu a mogu nešto da naslikaju. U drugim zemljama se 
praktikuje da se raspisom pozivaju umetnici na sa- 
radnju. U drugim zemljama u markama stvara se je- 
dan poseban zanat poštanskih uprava. Izdanjima kod 
posebnih prilika, menjanjem pojedinih tipova mara- 
ka, povećava se interes kod filatelista, a filatelija je 
toliko raširena po celome svetu i sigurno je jedan 
vrlo važan i veliki izvor prihodai državnih. Austrij- 
ska poštanska uprava podmiruje sve svoje socijalne 
ciljeve za svoje službenike iz prihoda prodaje onih 
maraka, koje stavlja na raspoloženje filatelistima. 
Naravno, da to može biti i izvor jedne nečiste radnje, 
ali ako je taj posao dobro organizovan, može korisno 
poslužiti i finansijski državnoj upravi, a isto tako i 
interesima zemlje, jer filatelisti u celome svetu to je 
danas jedna vrlo velika organizacija, i lepa marka 
pretstavlja jedno važno propagandističko sredstvo za 
državu. 

Još bih hteo da kažem nekoliko reči o personal- 
nim stvarima ovoga Ministarstva. G. Ministru najviše 
se isplati gazdovanje sa ugovornim poštama, naro- 
čito u provinciji, po selima itd. Tu odgovornost spa- 
da na ugovorne poštare, oni treba da se brinu za sve. 
Međutim, plata i naknada koju za taj posao dobijaju 
tako je mizerna, da se ja veoma čudim da u našoj 
poštanskoj upravi nema većih zloupotreba, nego što 
ih ima danas. Revizija tih ugovora sa ugovornim po- 
štarima u smislu pojačanja njihovih plata ja. mislim 
da je neophodno potrebna u smislu boljeg funkcio- 
nisanja naše poštanske službe. 

Na kraju još nešto. Mi smo čuli iz govora g. 
Majstrovića koliku važnost pretstavlja radiofonija ne 
samo za vreme mira, nego i za odbranu naše zemlje. 
Mi smo opkoljeni jednom velikom propagandistič- 
kom radio baterijom od preko 700 kilovata, dok sa- 
mi raspolažemo sa najslabijim radiostanicama. Beo- 
grad, koji ima ambiciju da bude ne samo administra- 
tivni centar nego i naša nacionalna i kulturna pre- 
stonica, sa svojih 5 kilovata ne čuje se u zemlji. Beo- 
grad je samo za njegovu neposrednu okolinu. Cela 
Vojvodina izložena je propagandi velike mađarske 
radio stanice u Budim Pešti, sa 120 kilovata. U Voj- 
vodini se danas čuje samo mađarski radio. Isto tako 
u zapadnim krajevima naše države može se čuti sa- 
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mo radio iz Italije, a u Južnoj Srbiji najbolje se čuje 
Sofijska stanica. Ja sam zahvalan gospodinu Ministru 
što je pokrenuo to pitanje o pojačanju naše radio- 
fonije i u tome pitanju svi smo mi bili složni, kako 
da se naša radiofonija reorganizuje, ali mi se čini da 
gospodin Ministar nije imao dovoljno energije, da 
stvar izvede potpuno do kraja. On je doista shvatio 
potrebu te reorganizacije kako treba, a mi vidimo 
da je prošla već godina dana, a gospodin Ministar se 
zadovoljio samo sa time, da pojača radio stanicu u 
Beogradu na 20 kilovata. U Zagrebu imamo još uvek 
У^ kilovata, a u Ljubljani 2>2 kilovata. 

Povela se je vrlo živa diskusija o tom, da li da 
dobijemo državne radiostanice ili privatne. Ja mislim 
da je i jedna i druga teza sasvim pogrešna. Državna 
radio služba u eksploataciji čisto državnoj, znači bi- 
rokratizaciju radiofonije u Jugoslaviji, a što je danas 
jugoslovenska birokratijai, o tome, mislim, ne treba 
mnogo govoriti. Ja se bojim da bi radiofonija di- 
rektno u državnim rukama bila upropašćena, jer bi 
onda razni »penzioneri« i »nacionalni radnici« sedeli 
u upravnim odborima, a vi znate kako se to onda 
vodi. S druge strane radio služba u privatnoj eksplo- 
ataciji je opet pogreška, jer tu preovladuju materi- 
jalni interesi vlasnika, i pri tom trpi i sam program. 
Privatna društva udešavaju svoju delatnost i prema 
trenutnoj političkoj situaciji u zemlji, prema intere- 
sima sopstvenika i nisu dovoljno svesni ogromnog 
kulturnog, državnog i nacionalnog značaja radiofo- 
nije. Smatram da je najbolji tako zvani mešoviti sis- 
tem, t. j. jak uticaj države, a na drugoj strani sarad- 
nja naših kulturnih organizacija, koje bi naročito 
mogle da utiču kako na sam program tako i na vod- 
stvo u stanici i da sprečavaju jednostranu materijal- 
nu 'eksploataciju naše radiofonije. Ja mislim, gospo- 
do, ako gospodin Ministar dođe sa svojim predlozi- 
ma, da ćemo biti svi složni i da ćemo istrajati na to- 
me, da se veliki problem jugoslovenske radiofonije 
privede bar u nastupajućoj godini kraju i da se dođe 
do jedne uspešne solucije, kakva treba da je u inte- 
resu naše države i nacije, u cilju unapređenja naše 
kulture i prosvete. Ja, nažalost, ne mogu da glasam 
za budžet Ministarstva pošta, telegrafa i telefona, ali 
moram da izjavim da u tim pitanjima opšteg nacio- 
nalnog karaktera i ja i moji drugovi uvek ćemo rado 
saradivati da se dođe do uspeha. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Reč ima gospo- 
din. Ministar pošta, telegrafa i telefona. 

Министар пошта, телеграфа п телефона др. 
Бранко Калуђерчић: Ja ћу, господо сенатори, биги 
веома кратак, јер критика господина сенатора Кра- 
мера je исто тако критика коју сам ja себи поста- 
вио. Што се тиче првог приговора, да се у Мини- 
старству не врши довољно пропаганда за телефо- 
нију, ja морам рећи, да je то и немогуће све дотле 
док имамо у Београду две хиљаде молилаца који 
траже увођење телефона, док имамо у Загребу 
исто тако 2000 молилаца који траже телефон и док 
у Љубљани има исто тако велики број оних који 
траже телефоне. To ће питање моћи тек да дође 
на дневни ред онда кад се у Београду, Загребу и 
Љубл>аии npoumpg аутоматске телефонске центра- 

ле, јер he се тек онда моћи вршити пропаганда у 
оном смислу како то жели r. сенатор др. Крамер. 

Што се тиче марака, ja сам у живом контакту 
са нашим филателистима и филателистички круго- 
ви ме уверавају, да није тачно да je данашња na- 
ma марка једна од најгорих, напротив, она спада 
у ред добрих марака и ja мислим да то моје ми- 
шљење подупире и ова околност, што сам ja ове 
године на филателији имао чист приход од једног 
милиона динара. To су оне марке, које не долазе у 
поштански промет, него које филателисти купују 
у сврху филателије. Тако je на пример један фила- 
телиста сам купио марке у вредности од 20.000 дин. 

Што се тиче персоналних питања тих такозва- 
ких уговорних пошта, ja сам и сам увидео, да би 
требало повећати њихове плате, али, господо, дај- 
те ми потребна средства и ja hy вам бити захвалан 
за њих. (Др. Алберт Крамер: Имате их у Мини- 
старству на стотине милиона). Јест, али све то мо- 
рамо да дајемо другима. 

(Шго се тиче радиофоније, Министар г. др. 
Калуђерчић на географским картама наше Краље- 
вине објашњава присутиој господи сенаторима де- 
локруг и јачину појединих радиостаница до сада 
и у будуће према предложеном пројекту, што су 
присутни сенатори пажљиво саслушали и про- 
пратили  одобравањем). 

Ja прихватам и овај предлог и могу да кажем 
овде да je готовс^ решење, које je засновано на 
систему уговора са приватним друштвом, али дои- 
ста контрола државна, програмска и техничка то- 
лико je јака, да удовољава свима обзирима, a ин- 
тереси државе има да буду потпуно заштићени. 
(Одобравање). 

Потпретседник др. Мирослав Плој: Господо 
сенатори, овим je завршен претрес предлога буџета 
расхода раздела XII Министарства пошта, телегра- 
фа и телефона. Прелазимо на гласање. Гласаће се 
no партијама .седењем и устајањем. Молим госпо- 
дина известиоца да прочита партију 752.' 

Известилац Фран Смодеј прочита партију 752. 
Потпретседннк др. Мирослав Плој: Господа 

која примају партију 752, нека изволе седети, a 
господа која не примају, нека изволе устати. (Ве- 
ћина седи). Пошто већина седи, објавлзујем да je 
партија 752 примљена. 

(— За овим je Сенат, гласајући седењем и уста- 
јањем o свакој појединој партији, у смислу чл. 
102 Устава и § 67 Закона o пословном реду у Се- 
нату, примио већином гласова цео Ђуџет расхода 
раздела XII — Министарства гшшта, телеграфа и 
телефона, и то од партије 753 до партије 780 за- 
кључно. —) 

Потпретседиик др. Мирослав Плој: Објављу- 
јем да je Сенат примио предлог буџета расхода 
раздела XII — Министарства пошта, телеграфа и 
телефона. 

Господо сенатори, ja hy ca вашим пристан- 
ком прекинути седницу, која he се наставити да- 
нас no подне у 16 часова. Ha реду je претрес пред- 
лога   буџета   расхода   Министарства    cao6pahaja. 

Седница je прекинута у 13.30 часова. 



5€ПЛТЛ 
KrAL/eVine    JOGOSLAVIje 

GODINA 6 BEOGRAD, 1937 GODINE KNJIGA I 

XIV REDOVNI SASTANAK 

SENATA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 
DRŽAN 23 MARTA  1937 GODINE U BEOGRADU 

PRETSEDAVALI: 

Pretsednik 
DR. ŽELIMIR MAŽURANIĆ 

u i 

Potpretsednici 

MILAN SIMONOVIĆ i DR. MfROSLAV PLOJ 

Sekretar 
DR. ĐURO KOTUR 

Prisutni su sva g. g. Ministri 

NASTAVAK SEDNICE U 16.15 ČASOVA 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospodo sena- 
tori, nastavlja se sadnica. Na redu je pretres predloga 
budžeta rashoda, razdela XI — Ministarstva saobra- 
ćaja. Reč ima gospodin Ministar saobraćaja. (Uzvici 
kod većine: Živeo!) 

Министар саобраћаја др. Мехмед Спахо: Го- 
сподо сенатори, у расматрању буџета Министар- 
ства саобраћаја потребно je увек имати у виду 
специјалии значај установа и предузећа овог Ми- 
нистарства, где се нужне инвестиције расхода 
смеју да врше обазриво и разумно, јер се свака 
грешка и претеривање у том погледу одмах и не- 

Р a с х o д и 
H a з и в Предлог расхода 

за 1937/38 год. 

1 Управне установе: 
1. Министарство 2,956.781.— 
2. Управа пом. и реч. cao6pahaja       10,869.562.— 
3. Дирекција пом. саобраћаја 16,208.190.— 
4. Одељ. за грађење железница     208,867.290.— 

посредно oceha у националној привреди, a преко 
ове и у државним финансијама. 

Саобраћајне су установе инструменти, којима 
се може веома повољно и ефикасно утицати на 
оживлзавање привреде као год што се погрешном 
њиховом употребом може још више укочити за- 
чмали привредни живот земље. 

Ове чињенице су према постојећим прили- 
кама и околностима морале доћи до изражаја у 
овом предлогу буџета, чији укупни расходи и 
приходи изгледају овако: 

и    приходи: 
Предлог прихода 
за 1937/38 год. 

7,992.000. 
421.200.- 

Разлика за 
1937/38 год. 
+ или — 

— 2,956.781.— 
— 2,877.562.— 
— 15,786.990.— 
— 208,867.290.— 

Свега 238,901.823. 
JI. Управа државних железница 1,898,901.377. 
III. Дирекција речне пловидбе 92,413.310. 

8,413.200.- 
2.045,000.000. 

85.433.310. 

— 230,488.623.- 
+ 146,098.623.- 
— 6,980.000. 

Укупно 2,230,216.510. >, 138,846.510.— —   91,370.000.- 

Укупан дефнцит целог ресора Министарства 
cao6pahaja износи, како видимо 91.371.000.— ди- 
нара и већи je од дефицита предвиђеног у ово- 
годишњем буџету за (дин. 91.370.000.— мање 
61.628.200.—) дин. 29,741.800.—. 

Дефицит у целости, као и овај вишак према 
текућем буџету, произлази из расхода одељења 
за грађење нових жељезница, који износе у це- 
лости динара 208,867.290.—, или за 30,872.887.- 
динара више него што износе no буџету ове те- 
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куће године, стога, што у следећој години доспе- 
вају за исплату нови ануитети за грађење пруга 
no уговорима закљученим у 1931 и  1932 години. 

Овај дефицит, који нема покрића у прихо- 
дима установа и предузећа Министарства саобра- 
ћаја, мораће се подмирити из општих државнич 
прихода. Али, при том ваља споменути, да у тим 
општим државним приходима постоје приходи 
који долазе од рада и обрта саобраћајних преду- 
зећа. у виду возаринске таксе, која се предвиђа 
у овом предлогу буџета у износу од 300.000.000 
динара. 

Прелазећи на објашњење буџета појединих 
установа Министарства саобраћаја, стављам на 
прво место: 

A — Буџет државних железница 
1 Финансирање целог ресора базира углавном 

на железничким бруто приходима, из којих се 
no месечним обрачунима издваја возаринска так- 
са и предаје Министарству финансија, a из остат- 
ка се подмирују расходи државних железница, 
као и расходи и вишкови расхода осталих уста- 
нова у ресору. Вишак железничких бруто при- 
хода износи no предвиђању у овом предлогу бу- 
џета око 440 милиона, од које суме отпада на 
возаринску таксу око 294 милиона, a на вишак 
нето прихода над расходима државних желез- 
ница динара 146,098.623, како je већ у прегледу 
показано. Али не треба изгубити из вида, да се 
велики допринос железница за државну благајну 
може да постизава једино no цену исцрпљивања 
железничке имовине, пак у томе не сме да се иде 
даље него што национални интереси дозвољавају. 
Из тог разлога морамо да се побринемо и за бла- 
говремену обнову железничке имовине, те Кра- 
љевска влада предлаже поново, да се у Финан- 
сиском закону одобри овлашћење Министру сао- 
браћаја, да може закључити зајам или кредитни 
посао у циљу обнове инвестиционих објеката и 
возног парка државних железница до износа од 
400 милиона динара, јер овлашћење дато у ово- 
годишњем Финансијском закону није за ту суму 
искоришћено. 

Ha бази извршених калкулација у границама 
привредно-политичких мера Краљевске владе, 
транспортни приходи државних железница пове- 
ћани су у односу на овогодишњи буџет за ди- 
нара 38 милиона. Просечна сума нето прихода 
државних железница за последње три године из- 
носи према томе динара 1.987.144.985.59. 

Према резултатима у повећању прихода за 
првих осам месеци 1936 године можемо већ у овој 
буџетској години очекивати укупан приход од 
округло динара 2.050,000.000. Наше предвиђање 
прихода за 1937/38 годину у крајњем износу од 
динара 2.045,000.000, може се дакле с правом сма- 
трати као реално, узимајући као основ сада по- 
стојеће околности нормалног развоја нашег еко- 
номског живота. 

Ha страни расхода у овом предлогу буџета 
Управе државних железница показује се укупно 
повећање, у односу на буџет тек. год., за динара 
22,528.977. Анализа предложсних расхода no њи- 
ховој основној подели на личне и материјалне 
показује, да се ово крајње иовећање односи у 
целости на личне расходе који се предлажу у ве- 
ћем износу за динара 22,591.962, него што je пред- 
виђено у овогодишњем бумету, док je група ма- 
теријалних  расхода  пре^ложена  у  мањим  одно- 

сима за дннара 62.985 него што je предвиђено у 
овогодишњем буџету. 

Разлози повећања у групи личних расхода 
налазе се поглавито у пензионисањима, која се 
морају вршити no сили закона због старости, из- 
немоглости; даље у преведењу т.зв. крунских рен- 
таша на динарске ренте; коначно још у регули- 
сању породичних додатака. 

Мада ће у 1937/38 години бити.готово и npe- 
дато експлоатацији 403,7 км. нових пруга, што 
према досадашњој експлоатационој дужини из- 
носи 4,4%, ипак се код Управе државних желез- 
ница не предлаже повећање укупног броја служ- 
беника нити за једно ново буџетско место. Међу- 
тим, бројно стање целокупног особља наших др- 
жавних железница није сразмерно толико, колико 
je у другим земљама, које располажу са свима по- 
требним модерним уређајима који замењују људ- 
ску снагу. Према томе мора се устврдити, да се 
наш железнички саобраћај ослања много више на 
пожртвовање нашег железничког особља. 

Материјални расходи државних железница 
смањени су у појединим партијама за динара 
62,450.244, a повећани су у партијама отплата 
дуга, који се односи на повећање сталне и обртне 
главнице за динара 62,387.259, тако да се у укуп- 
ном износу показује смањење материјалних рас- 
хода у односу на овогодишњи буџет за динара 
62.985.—. 

У оцењивању потребе и величине кредита за 
материјалне расходе, довољно je истакнути две 
чињенице: 

1) да je неопходно потребно држати у за- 
лихи нормиране резерве сваке врсте материјала 
за време одређеног no искуству и утврђеним про- 
писима, a обзиром на интензитет саобраћаја. 

2) да се услед недостатака кредита за набавке 
потребног материјала у ранијим годинама, недо- 
статак набавака у многим врстама материјала не 
може више попуњавати из резерве, јер je она већ 
исцрпљена. 

Једино с обзиром на овлашћење за закљу- 
чење зајма за обнову успели смо да смањимо ма- 
теријалне кредите на партијама за одржавање 
саобраћаја, предвиђајући да ће један део матери- 
јала и радне снаге, који би иначе морао да терети 
партије одржавања, бити подмирен из средстава 
зајма за обнову. 

Без тога сигурност и ред у нашем железнич- 
ком саобраћају не би могли бнти са тим смање- 
ним редовним кредитима обезбеђени у потребној 
мери. 

O раду појединих службених грана треба no- 
менути следеће: 

11. Железничка управа руководила се je у то- 
ку прошле године у робној тарифној политици 
императнвом, no коме она мора првенствено да 
обезбеди нормално притицање прихода, ради о- 
безбеђења НОрмалнОГ финаисирања експло;па- 
ције. 

У погледу фннансијског сфекта резултат je 
неоспоран. У погледу другог задатка, да се преко 
тарифске политике унапреди привредни живот у 
земљи, учинило се je такође све што се je према 
постојећнм приликама и условима рада могло 
учинити. 

Сарадња између железничке управе и Тариф- 
ског одбора, који je веран тумач жеља наших 
привредних кругова и установа, била je врло жи- 
ва и захваљујући узајамном обавештавању и са- 
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ветовању пречишћена су уз помоћ Тарифског од- 
бора многа тарифска питања. 

Приступиће се темељној ревизији наше робне 
тарифе. Хитно ће се прерадити тарифа за ден- 
чане пошиљке, како би се прилагодила цени дру- 
гих превозних предузећа. У најскоријем времену 
приступиће се преговорима o елиминисању та- 
рифске конкуренције са речним бродарствима и 
закључењу споразума o заједничкој колабора- 
цији између железница и речног бродарства. 

Ha пољу међународног робног саобраћаја 
железничка je управа развила велику делатност у 
току прошле године. Ишло се нарочито за тим, 
да се помоћу тарифских споразума са другим 
железничким управама осигурају југословенским 
државним железницаЈиа, према њиховом географ- 
ском положају, што веће количине транспорта из 
међународног саобраћаја. 

Делатност се кретала у три  правца: 
Са суседним железничким управама, и то са 

Грчком, Бугарском, Румунијом и Италијом наша 
управа има закључене тарифске споразуме. По- 
сле ратификације трговинског уговора са Тур- 
ском, приступиће се закључивању тарифског спора- 
зума са турским железницама. 

По нарочитој жељи пољских привредних 
кругова, почело je ужурбано да се ради на југо- 
словенско-пољској тарифи, која ће у већој мери 
допринети појачању међусобних привредних 
веза. 

У току прошле године закључени су са успе- 
хом тарифски споразуми између железничких 
управа Чехословачке и Аустрије на једној страни 
и наше железничке управе са друге стране, који 
споразуми служе за израду директних лучких та- 
рифа из тих земаља преко наших лука. Поуздано 
се очекује, да he се са тим новим транзитом знат- 
но подигнути рад у нашим лукама и рад нашег 
бродарства. 

Изра1)ена je директна југословенско-белгијска 
лучка тарифа за трговину са Енглеском. 

Делатност наше железничке управе ишла je 
у прошлој години такође за тим, да се привуче 
транзитни саобраћај no могућству на наше пруге 
и успело се, да се на тај начин доста велики део 
транспорта, који je раније мимоилазио наше пру- 
ie, привуче нашим железницама. 

Осетно опадање извоза као и транзита у про- 
шлој години проузроковапо je, како вам je по- 
знато, санкционистичким мерама према Италији, 
али je то опадање, како се из ових података види, 
избалансирано повећањем локалног саобраћаја, 
тако да се ми у превеженим укупним количинама 
ни у приходима не показује мањак, него напро- 
тив вишак. 

У погледу унутрашњег саобраИаја предузете 
су важне тарифске мере, као увођење повластица 
за викенд-путовања, реформа повластица за ку- 
палншна места, олакшање скупних путовања и 
организовање великих излета посебним возовима 
у туристичке центре, тарифа за комбиновани уну- 
трашн.м caoopaliaj између државних железница и 
поморскнх бродарских друшгава. 

Mel)yniM, због великих повластица које сам 
иа тражење иринредних кругова морао одобрити 
робном саобраћају и вбог потребе да покриће за 
то нађем на другој страни, био сам принуђен да 
са 1, апрнлом 1936 године пове^ам возне цене у 
путничком саобраћају за просечно 10 од QTQ- ORO 

повишење, Koje je за путнички свет оило неосет- 
но, постигло je своју сврху, јер je поред пове- 
ћања броја путника остварено и повећање желез- 
ничких прихода код путничког саобраћаја за про- 
сечно 14 од сто. 

Сем тога, превезено je у 1935 години, путни- 
ка са туристичким, чиновничким и радничким по- 
властицама,    за 38,90% више него у 1935 години. 

Нарочито je потребно истаћи чињеницу, да 
je наша путничка тарифа, и после овог повишења, 
још увек најнижа од свију тарифа европских зе- 
мал>а, док се са друге стране не може тврдити, 
да су животни услови у нашој држави тежи од 
услова у свим осталим државама. 

У погледу иностраног саобраћаја, нарочитим 
повластицама за појединачна и скупна путовања 
као и директним споразумима са иностраним же- 
лезничким управама и путничким бироима по- 
стигнуто je велико повећање броја туриста у Ha- 
rnoj земљи. Слични споразуми склопљени су и 
ове године, те je на тај начин обезбеђена наредна 
туристичка сезона у погледу прилива странаца, 
нарочито из Чехословачке, Аустрије и Мађарске. 

III. Данас можемо рећи, да се наш железнич- 
ки саобраћај вратио на предратно стање no уред- 
ности a претекао ra je знатно no брзини. Призна- 
ња за ово и домаћих и страних заинтересованих 
компетентних фактора и кругова су пуна и врло 
честа. 

Упркос повећаног саобраћаја путника и робе, 
број возова у години 1936. према 1935, нешто се 
смањио (за 0.10%), док су се искоришћење и рад 
возова повећали од 81.1% на 85.8%, т. ј. за 4.70'л. 
Нарочито су били у порасту мешовити и брзоте- 
ретни возови. 

Ситуација у теретним колима, како нормал- 
ног тако и уског колосека 0,76, била je у години 
1936 повољна и оскудица се осећала једино у 
извесним специјалним колима, која je подмпрена, 
узимајући  их на послугу од страних  железница. 

Међутим су и наше железнице у току 1936 
године (када су сопствену потребу потпуно под- 
мнриле) суседним железницама излазиле у су- 
срет и давале им на испомоћ у својим специјал- 
ним колима. 

У години 1936 употребљено je за утовар робе 
1,514.005 кола, од којих 1,427.294 кола у локалном 
a 86.711 у иностраном саобраћају. 

Целокупан утовар у 1936 години повећао се 
према 1935 години за 3,84%. 

Kao врло важну појаву треба забележити, 
да je у 1936 години, још за 6% продужено пове- 
ћање унутрашњег саобраћаја приватне споровоз- 
не робе, који износи готово 74.25% од укупног 
робног саобраћаја. 

Извоз преко прелазних пограничних станица 
смањио се je у 1936 години за 20.96%, што се сма- 
тра као последица примене санкција, односно још 
неуређених трговинских односа са нашим сусе- 
дом Италијом. 

У структури извоза главних артикала дошло 
je до померања у правцу извоза воћа (свеже 
грожђе, свеже ш.љиве, суве шљиве), репних реза- 
наца, свежег меса, свин>а, a на рачун извоза ку- 
куруза, хмел>а, пернате живине, горивог дрвета, 
израђсвина из дриета, дрвеног угља и сирове ро- 
бе. Извоз жита, дувана, крупне стоке није се 
знатно променио. 

Транзит, који сс у 1934 и  1935 години пове- 
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ћао, опао je за 10,91%,   због    примене    санкција 
према Италији. 

Сви возови саобраћали су у реду и са малим 
закашњењем. Уколико je тога закашњења било, 
то je већином било због прикључака из иностран- 
ства. 

Задоцњење брзих, путничких и мешовитих 
возова смањено je у 1936 години за око 50% пре- 
ма 1935 години. 

Судара возова у 1936 години било je свега 
три према 31 у 1929 години, те се и овде види 
бољитак. 

Доста je урађено на унапређењу туризма и 
упознавању наше земље. Увођени су често возо- 
ви за излетнике у разне крајеве земље са попу- 
ларним ценама. Било je и много специјалних и 
туристичких возова из других земаља, a наро- 
чито из Чехословачке. Пошто je туризам врло 
важна грана наше привреде, нарочито у пасивним 
крајевима, то железничка управа овоме посвећује 
своју највећу пажњу, и излази у сусрет до крај- 
њих граница могућности. 

IV- У току 1936 године у машинској служби 
учињен je знатан успех. Бољим одржавањем ло- 
комотива и великом марљивошћу машинског о- 
собља, смањен je број дефеката локомотива за 
82 од броја дефеката  1935 године. 

У току прошле године набављена су и пу- 
штена у саобраћај троја већа и троја мања мотор- 
на кола за локални саобраћај. ПримлЈено je 17 
комада курсних кола, која претстављају послед- 
њу реч технике, како у погледу израде тако и у 
погледу удобности путника, a испоручиће се у 
току ове године још 10 комада, израђених у до- 
маћим фабрикама. Набавком ових 27 нових курс- 
них кола постиже се уштеда у курсној киломе- 
тражи, која се плаћа за страна кола, a осим тога 
подиже се и углед наших железница у међуна- 
родном путничком саобраћају. 

Код путничких кола за локални саобраћај 
предвиђено je, услед недостатака средстава за на- 
бавку нових кола, да се преправком добије већи 
број кола трсће класе, да би се ублажио осетаи 
мањак ових кола. 

Знатна je оскудица у специјалним геретним 
колима, пак ће се поручити у Мађарској, на име 
компензацнје за извршење старих уговора, 75 
кола најпотребнијих серија и розсрвног матери- 
јала за суму од 16,000.000.— дииара. 

Водећи рачуна o потребама наше извозне тр- 
говине, набавлзено je 28 кола-хладњача за превоз 
свежег меса. 

Према обавезама ме1)ународног caoopaliaja, 
наставиће се снабдевањс теретних кола са водом 
за ваздушну кочиицу и са мојачаним квачилом. 

Радионицс су ОСПОСОбљене тако, да иотиуно 
отиада  оправка  иозиих    среДСТвва   ПО  приВвТНИМ 
фабрикама. ПрисТупљедо je израђив9н>у пот- 
иуно нових возних средстава у нашим железнич- 
ким радионицама и то јевтиније него ли на ли* 
цитацији. 

У току iipoin.u' године предвиђени су, a де« 
лимично су joiji у раду, и извршени   раздичити 
радови на ПОбоЉШвњу инсталација ПО радИОНИ- 
цама у cvMii ОД (),()()().()()(). - динара. 

У току прошде године оспособљмЈа je и пу- 
ппсна у рад и радноница у Крал>еву. У прво вре- 
ме вршиће се само оправка теретних кола, a у TO- 
ку ове године и оправка аутиичких колв. 

дин. 208,867.290.- 

дин.      6,809.610.— 

Почело се je радити и на повећању брзине 
возова, a нарочито на смањењу времена пугова- 
ња између Београда и Загреба. 

V. Због редукција буџета, које су вршене по- 
чев од 1930/31 године na на овамо, највише je по- 
гођена грађевинска служба. 

Предложено овлашћење у Финансијском за- 
кону за набавку материјала на кредит односи се 
управо највећим делом на санацију пруга. 

Ha многим пругама спроведено je повећање 
брзине. Саобраћај je у сталној еволуцији и све то 
ставља железничку управу пред све нове задатке. 

Мада су кредити за редовно одржавање пру- 
га, као и за обнову инвестиционих објеката, јако 
ограничени и ни из далека не подмирују стварне 
потребе, ипак можемо забележити и неке успехе 
који су се дали постићи рационалним радом и хо 
у обнови важних колосека, оспособљавашу за 
веће брзине, измене мостова, неке нове зграде и 
тако даље. 

Б — Одељење за грађење железница 
I.  Преглед   расхода. 

Укупни расходи 
Укупно предвиђени расходи за 

1937/38 б. г. износе 
од тога за личне принадлежно- 

сти предвиђени  расходи за 
1937/38 б. г. износе 

Материјални расходи 
а) Редовни расходи: 

Предвиђени расходи за 1937/38 
б. г. износе дин.        667.680.— 

б) Ванредни расходи: 
Предвиђени расходи за 1937/38 
б. г. износе дин. 201,390.000.— 
и то свега дин. 30,872.887.— више него ли je 

било одобрено за годину 1936/37. 
За ове расходе се не предвиђају никакови 

приходи ради покрића, већ се исти имају једним 
делом покрити из прихода Управс државних же- 
лезница, a већим делом из општих државних 
прихода. 

Оволико повећање буџета произлази иогла- 
вито из обавеза no уговорима са сграннм преду- 
зеКима за грађење и финансирање нових желез- 
ничких пруга, које се морају у свему испуњавати. 

Ове обавезе појавл^ују се сада ,и идућих ro- 
дина, у све већим ануитетима за исплату дуга. 

Бројно стање службеничких места поввћвНО 
je стога, што je услед обимног грађења железнич- 
ких пруга ирсдвијјоних no Уредби Министарског 
савета Бр. 11690/36, настала потреба за повеКањсм 
броја регулисаних службеника (инжињера и тех- 
ннчара). 

lloBcliaii.e ванредних расхода долази из уго- 
вОрНИХ   обввева   ПО  упжорима  за   ipat)Cii>c   И  фи- 
илиопраи.г  ноиих   желсзничких     пруГВ,    тако    ,ia 
пројекат буџетв предвиђа: 

1) За продужење радова на грађвЈђу пруге 
Пожаревац    - Кучево, за експропријације  и  овс 
mro jo G TiiMi' у веви дииара   15,300.000,—J 

2) I In угонору ca „l'luponcKiiM друиггаом" ИЗ 
Париза, за грађење пруге Велвс Прилеп укуи- 
iio  динара  84,9()0.()(К).—; 

3) lio уговору са друттвом „Батињол" ИЗ Пв" 
риза од 1-Х-1932 године и авонана од 30-Х1-1935 
године, ва грађвке пруге Приштина — ПеК и Би- 
\aii      Kimu динара 73,000.000.*—. За радове и ка- 
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бавке у државној режији при грађењу пруге Би- 
хаћ — Книн динара 2,000.000.—; за исплату акон- 
тације, за исплату накнада за зграде и потрвене 
усеве, за исплату кирија привремено заузетих 
земљишта, за пругу Бихаћ — Книн 7,000.000.— 
динара свега 82,000.000.— динара. 

Из предњег се види, да су све обавезе ство- 
рене из уговора закључених са страним предузе- 
ћима, који се расходи не могу смањити и услед 
чега произлази повећање буџета за 1937/38 годину 
само за ове расходе за динара 22,092.774.—. 

4) Даље повећање no предлогу буџета за 
1937/38 б. г. долази због радова предвимених 
Уредбом Министарског савета Бр. 11690/36 чије 
he се финансирање вршити no истој Уредби и то 
ће повећање износити динара  10,400.000.—. 

5) Довршење дефинитивног експропријацио- 
ног поступка за већ довршене пруге свега динара 
2,900.000.—. 

6) Ha име дотације за израду пристаништа у 
Београду no § 73 Закона o буџетским дванаести- 
нама за 1935/36 б. r. динара Г,000.000.—. 

Према напред изложеном произлази, да укуп- 
но повећање свих расхода за 193738 год. за све 
редовне расходе као и радове на изради желез- 
ничких пруга, појединих објеката и осталих по- 
треба, чије се подмирење предви!^ no новом 
предлогу буџета према буџету за 1936/37 б. г. из- 
носи динара 30,872.887.— или 17.3"/« више од укуп- 
но одобрених расхода за  1936/37 годину. 

II. Уредба o грађењу нових железница 
Краљевска влада приступила je решењу на- 

ших важних железничких проблема, те je no за- 
конском овлашћењу донела Уредбу o трасирању 
и грађењу нових железница. 

Основна идеја Уредбе je, да се сгвори главна 
артерија нормалне железнице средином наше др- 
жаве, правцем са запада преко Карловца, Босне, 
Србије на ВалЈево и Чачак, везујући на тај начин 
Ибарску пругу и долину Западне Мораве са пру- 
гама у јужним и источним крајевима државе. Ова 
главна артерија претставлЈа најповољније и нај- 
безбедније решење, јер везује све централнс кра- 
јеве државе. 

Ha ову артерију падовезују се пруга Ваљево— 
Београд и Рашка — Рожај — Подгорица, чнме сс 
употпуњава систем нормалних пруга у крајевима 
који су уопште без железница и ствара нови из- 
лаз на јужне делове нашег Приморја. 

За везу Словеначке и Хрватске ме1)у собом, 
као n повољнијег излаза na луку Сушак предви- 
ђене су пруге Св. Јашк — Севница, која се налази 
у грађењу и пруга ЧерномелЈ — Врбовско. 

За иезу источних крајева државе предвиђена 
je пруга Кучево — Дупавски мост,    којом се ПО- 
стиже и најповољнија веза са Румунијом, како je 
то утврђено засебном   коцвенцијом 21 новембра 
1936 године са овом санезном Краљевином. 

Израдом пруге правцем Устипрача - - Фоча 
Билеће и Билеће — HHKIUHII - Подгорица упот- 
пуњава се систем узаних пруга a ca ОВИМ правцем 
ПОбија се naJKpalui n пајпоио.ч.пија пруга ка мору. 

Онај иелпки и важан програм, КОЈи je преду- 
зела Краљевска влада, претставља један систем у 
грађељу иових железница, n на основу овога про- 
грама Краљеиска илада слда ради na остварењу 
финанси{ских средстава за извршење one огаовне 
идеје, mro he дати нашој држави нов значај у no- 

гледу њеног привредног развитка и саобраћајне 
повезаности појединих крајева у унутрашњем, a 
за нове релације за страни транзитни саобраћај. 

Све ове пруге предвиђене новом Уредбом нај- 
већим делом пролазе кроз врло тешке пределе и 
спадају у ред тежих планинских пруга. Пре извр- 
шења ових пруга потребне су дуже и темељне 
техничке и геолошке студије за припрему по- 
требних елабората за грађење. 

Tora ради, у Одељењу за грађење железница, 
предузете су све потребне мере да се ове студије 
темељно изврше na стручној основи. 

Ha овом месту потребно je подвући, да Кра- 
л^евска влада води најозбиљнију бригу за желез- 
ничке везе које су потребне, да би сви крајевп 
наше државе били повезани једном савршеном 
мрежом железница у циљу привредног и култур- 
ног напретка, политичког уједињавања и народне 
одбране. 

Te жеље и настојања- коликогод била одлучна 
могу се нажалост да реализују само постепено, 
према расположивости огромних новчаних сред- 
става, која за то долазе у питање. 

C обзиром на затечене прилике пригодом ује- 
дињења наша je држава већ до сада у том смеру 
утрошила размерно велика средства народне имо- 
вине, делом из буџетских средстава a још више 
путем зајмова, који he још читав низ година те- 
ретити наше држављане. 

И за нове још далеко неподмирене потребе, 
за Koje се и у јавности a нарочито у Народном 
претставнишгву стално подижу оправдани захте- 
ви, ми смо у несташици редовних буџетских сред- 
става и зббг немогућности да се са повећањем 
пореза и дажбина нађе покриће, присиљени, да 
рачунамо једино са новим зајмовима. 

Проведење дакле намераваног програма o из- 
градњи железница зависи готово искључиво o мо- 
гућности, да се такови погодни зајмови наћу и 
реализују на светском новчаном  тржишту. 

Ту одлучну и доста тешко остварлЈИву чиње- 
ницу треба првенствено имати у виду, јер се roro- 
во једино у њој налази узрок зашто се многнм и 
неодложним потребама не може удовољити она- 
ко брзо и успешно, како оне заслужују. 

111. Стање на грађењу и трасирању пруга 
je следеће: 

1) Грађење. — Из унутрашњег зајма од 1 ми- 
лијарде динара раде се, путем предузимача, пру- 
re нормалног колосека Вараждин — Копривница 
дужине 41 км. и Сн. Јанж — Севница дужине 12 
км., као и мост преко Саве код Загреба, a за крат- 
КО време расписаће се лицитација за изградњу мо- 
ста преко Саве код Севнице. Ове две пруге завр- 
шиће се у току нове буџетске године. 

Из истог зајма граде се и пруге узаног коло- 
сека Билеће — Никшић дужине 72 км. која има 
ча се доврши у пролеће 1938 године и Устнпрача 
— Фоча дужине 41 км. која има да се доврши кра- 
јем 1938 године. Ове пруге налазе се у пасивним 
крајевима, те се обадве граде у државној режији, 
јер je на тај иачин омогу^ено да радници добију 
своју заслужену награду. 

Сем ових радова, који се нзвршују на терет 
зајма од 1 милијарде динара, налази се у грађењу 
н пруга нормалног колосека Биха11 - Книн дужи- 
не 112 км., коју ради грађевинско предузеће „Ба- 
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тињол" на кредит према уговору од 1 октобра 
1932 године и авенану од 30 новембра 1935 год. 

Ha свим пругама у грађењу било ie упослено 
до 15.000 радника. 

У току 1936/37 године довршена je и предата 
саобраћају пруга нормалног колосека Косово По- 
л>е — Пећ, дужине 82 км. 

2) Трасирање. -- У току 1936/37 године обра- 
зоване су секције за трасирање и грађење свих 
пруга предвиђених Уредбом. 

IV- — Ликвидација односа између државе и пре- 
дузећа Лозингер и Комп. A. д. из Берна 
и довршење пруге Пожаревац — Кучево 
Уговор o грађењу железничких пруга, који je 

1929 године била закључила бив. пожаревачка об- 
ласт са фирмом Оријент-конструкт из Њујорка, 
пренесен 1931 године на предлог Министра фи- 
нансија и Министра саобраћаја a у сагласности са 
Претседником Министарског савета на државу и 
предузеће Лозингер и Комп. из Берна. Прилнком 
преноса учињене су измене и допуне, за које се 
доцније утврдило да су неповол.не no државу. 
Због диференције у начину исплате предузећа де- 
цсмбра 1933 године искрснуо je спор пред Избра- 
ним судом који je окончан октобра 1934 годане. 
Арбитражни суд предвиЈјен уговором пресудио je, 
да плаћања имају бити вршена у златним доларп 
ма или у швајцарској монети no курсу дана до- 
cneha. У међувремену решењем Министарског са- 
вета од 30 јула 1934 године уговор je био раски- 
нут као штетан no државу. Раскид уговора био je 
повод да предузеће новембра 1934 покрене поно- 
ва поступак за састав Избраног суда и да тужбом 
од 25 фебруара 1935 године затражи испуњењо 
уговора и накнаду штете. Пошто je државни npa- 
вобранилац, будућн да je уговор раскинут, ocno- 
рио надлежност Избраног суда, предузеће je пре- 
ко Швајцарске владе enop изнело пред Сгални 
Међународни суд у Хагу. Независно од enopa npe- 
дузеће je понудило споразум, али би no истоме и 
према првој пресуди Избраног суда, држава има- 
ла да плати 500 милиона динара. Под оваквпм 
околностима и изгледима на решење enopa, буду- 
ћи да су врховни државпи правобранилац и за- 
ступници држане код Сталног Међународпог су- 
де \ х.и у били мишл.ења да je исход ćnopa Kpai- 
ње сумњив, приступљено je проучавању пачина 
за Miipno решење сукоба и ликвидацију односа. 
После дугих преговора постигнуто je поравнање, 
које je Мкнистарски савет одобрио na веДници од 
7 септембра 1936 године, lio том поравнању пре- 
дузеће je без икакие резерве признало раскид 
уговора, a пресуду Иабраног суда по пптању 
златне клаузуле за неважећу, уз обавезу да врати 
()0 Nfennua у номиналном износу од 4,103.164 дола- 
pa n да предузме кораке код твајцарско и.тло, 
да повуче тужбу поднбту Сталном Међународиом 
суду у Хагу. Држаиа са своје стране преузела je 
обавезу да предузме исплату 21 милиона динара, 
које му je дуговала лл већ извршене радове и 22 
иилиона динара на име накнаде стварних ^здата- 
ка, (откуп мепица КОЈе je заложио Оријет-коп- 
структ, трошкови арбитраже, канцеларијски тро« 
шкови n др.) и раскида уговора —■ свега 43 мили- 
она динара, без камате у иесечним роковииа до 
половине 1940 године, с тим да се радови на до« 
вршењу пруге повере ннж Ф. Ротплецу из Зар^ 
Швајцарска арема уговору који се o томе има за- 
кл>учити између новог предуаећа и Министарстаа 

саобраћаја. Остатак меница у номиналном износу 
од 1,693.426 долара, које нису у власти предузећа, 
биће предмет посебне одлуке Краљевске владе. 
Преостале 24 менице изузело je и заложило оси- 
гуравајуће друштво „Феникс". Извршујући ово 
поравнање, Министарство саобраћаја закључило 
je уговор са инж. Ф. Ротплецом o довршењу пру- 
re Пожаревац — Кучево. Укупна вредност радо- 
ва no утврђеном предмету и јединични.м ценама 
износи 28,500.000 динара. Рок довршења пруге je 
1 септембра 1938 год. Плаћање се врши у рокови- 
ма за 2 и no године. Просечни матери1ал и праго- 
ве, телеграфске линије набавиће Министарство 
саобраћаја. Предрачун за ове набавке и изврше- 
ња износи 43,600.000 динара. Оцењујући повољ- 
ност постигнутог равнања долази се до следећег 
закључка: Поред тога што je овим поравнањем 
избегнута могућност неповољне пресуде no држа- 
ву и плаћање парничних трошкова, постигнута je 
уштеда у поређењу са Лозингеровим уговором за 
око 16,600.000 динара на трошковима самог гра- 
ђења a укупно око 185,800.000 динара са трошко- 
вима финансирања. Ова се уштеда реализује, пре- 
ма садашњем стању ствари, a може да се још и 
повећа дефинитивним решењем још заосталих 
обавеза. Како сам имао част да у своме експозеу 
при расправи буџега Министарства саобраћаја за 
годину 1936/37, опширније изложим, постигнута 
je ревизијом уговора закључених са фирмом Ба- 
тињол једна уштеда према првобитним уговорним 
обавезама и начину њихових извршења од при- 
лике дин. 380 милиона и то услед добивених по- 
пуста на уговорним ценама, измењених услова 
плаћања и услед утврђења повољније валуте пла- 
ћања. Са горњом сумом уштеде код фирме Лозин- 
гер од динара 186 милиона реализовано je дакле 
побол.шање државних обавеза у стварној суми од 
прилике дин. 570 милиона. 

В. Управа поморства и речног саобраћаја 
I. Речни саобраћај 

Када се изврши иреглед расхода ове устано- 
ве види се њихово стално смањивање, тако да су 
према ранијим годинама опали екоро за полови- 
ну. Редовно одржавање наше мреже речних н дру- 
гих унутрашњих пловних мутева, дужине преко 
2.000 километара са 275 пристаништа н И) зимов- 
пика и надзор пад аоморством са оваквим буџет- 
ским средствима цаидазе ма сне веће TeiiiKolie, 
док се na потребна побољшања не иогу учинити 
mi најскромнији издатци. За осигурање безбедне 
пловидбе п за правилан рад у нашим пристаниш- 
тима, као и ЗбОГ пелике важНОСТИ иаишх ПЛОВНИХ 
путева и нашег бродарства, морало се je за 1937 
1938 б. r. предвидети незнатно повећање у износу 
од динара 379.114. To повећање je последица оба- 
веза one управе услед Уредбе o грађењу и уређе- 
њу београдског пристаништа и интернационалних 
конвенција p пловидбеној полицији на Дунаву. 

II. Моморски cao6paliaj 
hvijeT Дирекције поморског саобраћаја сма- 

n.eii |е у расходима за динара 2,283.387 и то: код 
личних расхода л<\ динара 229.387^ a код иатери- 
јалних за динара 2,054.000. C друге стране пак 
смањен je буџет прихода sa динара 6,492.000. Сма- 
u.eii.r материјалних расхода као и смањење ари 
хода произилааи на потребе да се грађење, уре- 
hen.с и оправка лука и пристаништа   финансира 
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помоћу нарочитог фонда, у који he притицати 
сви приходи од лучких такса, лежарина и закуп- 
нина и од отворених складишта у лукама. За 
образовање овог фонда постоје оправдани разло- 
зи у следећим чињеницама: 

Данашње стање наших поморских лука не са- 
мо да није задовољавајуће, него je оно заиста за- 
пуштено, те њихово одржавање и оправке изи- 
скују редовне издаткс за које буџетска средства 
ни из далека не одговарају. Поред тога, сва при- 
станишта, a нарочито већа која су залеђем Besa- 
na жељезничким пругама, не одговарају данаш- 
њем промету, ни no простору изграђене обале ни 
no своме уређењу и опреми. те je ова пеопремље- 
ност узрок што велики део нарочито нашег уво- 
за ioiu увек к нама долази преко суседних стра- 
них лука. 

Пошто моментапо имамо најхитнију и најве- 
hy потребу да изградимо, оспособимо и уредимо 
луке, особито one главне са жељезничком везом, 
које долазе у обзир за домаћи и страни транзит, 
и да набавимо пајпотребније пловпе објекте за 
одржавање лука и безбедпост пловидбе a који сс 
објекти константно траже, то се засебном Уред- 
бом Краљевске владе образује један парочити 
„Фонд за грађење и уређење лука и пристаништа 
na мору", помоћу кога he се моћи приступити си- 
стематским радовима на техничком, комерцијал- 
ном и навигацноном оспособл>ењу главних наших 
лука за нове потребе, без да се тиме изравно n 
редовно терети државни буџет. 

Предвиђена je нова партија за „одржаваше и 
грађење зграда" са сумом од 70.000 динара, што 
ie обзиром na многе зграде, na 114 кула и кућица 
за обална светла и na нове такове куле које мо- 
рамо да изградимо у смислу обавеза међународ- 
не конвенције o балисажи, и сувише скромно. Тре- 
ба још истакнути да поред потребе главпих лука 
има још 386 мањих лука, које чекају градњу при- 
стана, или изграђепих обала које су порушепе, 
нли у рушевном стању чскају обпову или по- 
правак. 

Ступањем na снагу Фонда за грађење и уре- 
ђење лука и пристаништа на мору, биће, дакле, 
обезбеђепо приступање радовима на оспособлза- 
вању главних наших лука. Али пошто тим радо- 
вима треба приступити у најкраћем времсну и без 
одлагања, јер су најхитније природе обзиром na 
садање потребе привреде, као и обзиром na сио 
интензивнпје прекоморске везе које се стварају 
преко наших лука, предложићу једно нарочито 
овлашКење у Финансиском закону, да се у ту свр- 
ху може закллчигн зајам, с тим, да се ануитети 
тога зајма покрпвају искључИВО ИЗ годишњих 
ирихода којима he располагати Фонд за грађењс 
n уре1)ење пристаништа na мору. Тако се надам, 
да heMo у току H;iyhe буџетскс године приступи- 
Tii г|)адњи важних објеката у поједнпим лукама, 
почевши од Сушака, затим Бакар, Шибеник, 
Сплит, Неретва, Дубровник и Бока Которска. За 
те нове радове, те sa одржавање песметаног при- 
ступа у појвдине луке и уздржавања морских npo- 
лаза, набавиће се потрвбна п модерна пловиа тех- 
ничка средства која данас немамо, као што су ба- 
гери и реморхери, 

За годину дана nama трговачка морварица 
порасла je за 29.142 бруто рег. тона, што за ста- 
ii.r name тргоначке морпарицс n за потребе name- 
ra промета показује у садап.им придикама један 
лвп напредак. 

У редовитој обалној пловидби упослепо je 76 
пароброда, који врше cao6pahaj на 90 пруга, na 
пачин који служи na част пашој земљи. Улога ко- 
ју врши nama трговачка морпарица у редовитом 
cao6pahajy ca страним лукама веома je зпачајна. 
Hama морпарица држи девет таквих редовитих 
пруга, које су веома важне, јер OMoryhyjy емапци- 
пацију пашег извоза и увоза од посредпиттва 
страпих лука и бродова туђе заставе. Te су пруге 
у знатној мери придопеле јачању међународпог 
транзита преко паших лука. У том правцу има 
још важпих потреба којима треба удовољити. И 
у овогодитњем Финапсиском закону предложене 
су нове мере за даље олактање приступа бродо- 
вима у name луке. Ово he бити врл J кориспо за 
даљи развитак namer поморског caoopahaja, осо- 
бито са северним европским лукама, и за одожа- 
ње nocTOjehHx трговинских веза са осталим зем- 
љама, у првом реду у базену Средоземног мора. 

У уској вези са трговачком морпарицом сто- 
ји бродоградња. Дапас смо у том погледу вгћ то- 
лико узпапредовали, да у земљи и са нашом рад- 
пом снагом можемо удовољити свим потребама 
name трговачке морпарице, тто се тиче поправа- 
ка и градње бродова. И са задоволзством може се 
копстатовати, да пати бродовласпици углавном 
покривају своје потребе у дoмahим бродоградили- 
ттима тто се тиче поправака, a у пајпозије вре- 
ме и за новоградње путничких пароброда за ре- 
довиту службу. 

Поморска управа пема сврху да у фискалном 
погледу доноси директне повчапе приходе у др- 
жавну касу, и ona пије пигде у свету буџетски 
активпа, нити се то од ње тражи. Ona je чисти 
израз државне управпе власти, која се врши само 
у интересу јавног живота и потреба државе. Па 
и ако поморска управа ne даје директпих видљи- 
вих буџетских активпих ставака, море je за еко- 
помски и политички живот државе једап веома 
велики активни фактор. Путем морског caoopaha- 
ja и noMohy пациопалне трговачке морпарице, 
остварују се велики приходи, који дижу народно 
благостање и који небројеним и певидљивим ка- 
палима улазе у државну касу. 

Г. — Дирекција речне пловидбе 
Предлог буџета расхода дирекције Речне пло- 

видбе за 1937/38 годину у износу од 92,413.310 ди- 
нара показује noBehan^e за 971.898 динара, премз 
одобреном буџету расхода за 1936/37 годипу. од 
чега долази na личпе расходе дипара 767.866 a на 
материјалпе дипара 204.032. 

li()HehaH>e код личних расхода дошло je од 
■гога, тто се предвиђа 20 нових службепичких ме- 
ста, и то за посаду приповл^епих објеката и за за- 
копом   прописама  рогулмсања  персопала. 

Повећања материјалпих расхода стварно ne 
би било, да ne постоји закопска обавеза ирема 
којој Дирекција речпе пловидбе има из својич 
прихода дотирати 500.000 дипара за израду Бео- 
градског пристаништа. 

Код прихода, предлог Гфедвиђа смањење дииа- 
ра 1,672.381 11|)ема садањем буџету. Ово je после- 
дица нужпе обазривости код процене и предвиђа- 
ња прихода. Ипак, расходи и приходи изравњују 
се, узев у обзир, да разлика која се појавл.ује из- 
ме1)у њих проистиче услед тога, што je у рагхо- 
дима предвиђен ануитет за отплату зајма Држав* 
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ној хипотекарној    банци и да тај ануитет    плаћа 
Министарство финансија из својих средстава. 

Значај речног бродарства за привреду наше 
земље није потребно нарочито излагати обзиром 
на важност која се њему придавала још пре рата. 
Нашим ослобођењем и уједињењем значај речног 
бродарства још више се повећао, a уз то држава 
je као ратни плен добила велики пловни парк, ко- 
ји од пре 11 година експлоатише у сопственој ре- 
жији преко Дирекције речне пловидбе. 

За ово протекло време, државно речно бро- 
дарство имало je да се бори са великим тешкоћа- 
ма услед оштре конкуренције страних дунавских 
бродарстава, и осетних финансиских и техничких 
недостатака предузећа. 

Конкуренција осталих бродарстава изазивала 
je осетно снижавање подвозних ставова, што je 
неповог>но утицало на приходе. C друге стране, 
радови на поболзшању пловног парка и извршене 
извесне неопходне инвестиције изазивали су поја- 
ву летећих дугова, чији износ није био мали. 

И поред свих ових тешкоћа, Дирекција реч- 
не пловидбе успела je да се афирмира као важан 
чинилац међу дунавским бродарствима, која су 
била у далеко повољнијем положају, и да нашој 
привреди учини великих услуга. Треба парочито 
истаћи, да je она своје подвозне тарифе снижа- 
вала у више махова, да би се олакшао извоз до- 
маћих продуката. и ако je то утицало на смање- 
ње њених прихода. 

Краљевска влада још пре годину и no дана 
посветила je нарочиту пажњу државном ре.чном 
бродарству, и предузела потребне мере за финан- 
сиску санацију Дирекције речне пловидбс. Луго- 
ви приватним повериоцима, чији пзнос није био 
мали, такорећи ликвидирани су. Обавезе створене 
у овој буџетској години ликвидирају се и плаћају 
на време. 

Остало je још неколико нерешених питања, 
која се нису могла одмах окончати, јер изискују 
или веће новчане издатке или дужу студију. To су 
обнова и модернизација пловног иарка и НОДИЗа- 
ње најпотребнијих инвестиционих објеката (згра- 
да и магацина), ликвидација дуга фондовима, као 
и решење питања персонала доношењсм нових 
прагматичких прописа. По свима овим пигањима 
већ се ради и може се очекивати да ho и omi бити 
повољно решена. 

Општи привредни услови, који данас постоје, 
наметнули су извесну корекцију односа између 
дунавских речних бродарстава, тако да je између 
њих дошло до извесне сарадње. Дирекција речне 
пловидбе ступила je заједно са осталим домаћим 
бродарствима, најпре у сарадњу са бродмрстпкма 
Мале антанте a од најскоријег времена ПОСТОЈИ 
сарадња између свих важнијих дунавских бродар- 
става. 

Дирекцији речне пловидбе je остављена пуна 
слобода у давању повластица Привилегбваром 
друштву за извоз земаљских производа и да je 
80°/" нашег житног извоза обезбеђено за домаћа 
речна бродарства. Ваљв напоменути, да je ззјед- 
ница Дирекција речне пловидбе и Српског бро- 
дарског друштва, отворена upe три године, npo- 
дужена и даље. 

Осим међусобне сарадње речних бродарсгава, 
постоји извесна њихова сарадња и са жељезнич- 
ким предузећима, такође диктована општим при- 
врсдним условима, и тенденцнја je да се та с.фад- 

ња појача. Из статистичких упоређења послед- 
њих година види се, да je задња година 1936/37 
мање подбацила у тонама. Путнички саобраћај 
опада због отварања нових мостова у Београду 
и јаче конкуренције железница и аутобуса. 

Дирекција речне пловидбе за нашу привреду 
има значај не само као саобраћајно предузеће, 
већ и као потрошач извесних артикала. Овде по- 
главито долази угаљ, грађа, разни гвожђарски и 
други за бродарство потребни материјал. За под- 
мирење ових њених потреба увек су долазили у 
обзир домаћи производи где год je то било мо- 
гућно. Шта више, домаћи угаљ искоришћава се 
и за саобраћај који се обавља ван граница нашо 
државе. 

Пловни парк Дирекције речне пловидбе са- 
стоји се из 68 бродова са укупном јачином од 
35.000 коњских снага, од којих су 16 путничких a 
52 теретна, затим из 39 танкова; 373 шлепа и 84 
штека. Квалитет пловног парка није најболзи, на- 
рочито има велики број старих "и технички неса- 
времених објеката. У 1936 години било je извесне 
принове у објектима. 

Од осталих инвестиција, Дирекција речне 
пловидбе располаже са једном доста примитив- 
ном радионицом. Од 54 агенција само 7 -1,их су 
смештене у сопственим зградама. 

Господо сенатори, трудио сам се да у што 
краћим потезима, уколико je то било могуће с 
обзиром на величину и значај повереног ми ресо- 
ра, изнесем стање појединх грана у ресору Мини- 
старства саобраћаја. 

Ja вас стога молим, да предлог буџета пове- 
реног ми ресора, на основу чињеница и разлога 
наведених у моме предњем објашњењу, прихватите 
онако како сам га и предложио. (Аплауз). 

Prelsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima sena- 
tor gospodin Frano Ivanišević. 

Don Frano Ivanišević: Ja ne bih imao, gospodo 
senatori, da držim kakav veliki govor, nego bih imao 
da izložim samo jednu napomenu. G. Ministar saobra- 
ćaja nam je samo u glavnim potezima izneo stanje 
našeg saobraćaja i na kopnu i na moru, i mislim da 
nas njegov ekspoze može zadovoljiti. Međutim, on 
nije spomenuo jednu stvar, jedan detalj, naime jednu 
granu naše narodne privrede koja je tako sitna, ma- 
lena, neznatna da se i ne vidi skoro u budžetu. Tu 
nam granu on nije spomenuo i za nju se ne vidi ni- 
kakva pomoć. Ali za nas Primorce ona je vrlo važna 
u pogledu njenog razvitka, i njoj je potrebna i mo- 
ralna i materijalna potpora od strane države. 

Gospodo senatori, neću da vas nazivam konti- 
nentalcima... (Jedan glas: Vodozemci! — Smeh) 
... ali moram reći: ono što je vama stočarstvo, to Je 
nama na moru ribarstvo, samo s tom razlikom, da 
ste vi svoje stočarstvo vrlo lepo unapredili, iskoristili 
i za domaću upotrebu i za vanjski izvoz, dok je ova 
naša grana tako mlada, malena i sitna, da je niko i 
ne spominje, niti je ima kao takve u budžetu. Ona 
spada u resor Ministarstva poljoprivrede. (Dr. Uroš 
Krulj: Ne bi trebalo tamo da spada!) Ne bi trebalo, 
imate pravo. Dozvolite mi da malo intimno govorimo 
0 tome. Vi znate Sta je naše ribarstro? To je kao 
jedno nezakonito dete, ono ne zna svoga pravoga 
oca, ne zna kome Ministarstvu pripada. Ima već 18 
godina kako ono ne zna za pravoga oca. Lepo je re- 
kao gospodin kolega da ne treba ribarstvo da spada 
U to Ministarstvo, već je zato potrebno da se stvori 
Ministarstvo pomorstva, jer hi se onda znalo kamo 
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pripada ribarstvo. Drže se konferencije, pišu se pret- 
stavke a nedavno je u Splitu bila jedna interministe- 
rijalna konferencija, koja je trajala neko vreme, i na 
njoj je rešavano o tome kome će Ministarstvu pri- 
pasti ova nova stručna grana koja za nas Primorce 
ima osobite vrednosti. 

Ministarstvo poljoprivrede kaže: to nije moj po- 
sao, tu nema poljoprivrede, šta tu ima Ministarstvo 
posla sa ribama i morem? Ono ima veze sa stokom, 
sa ovcama, ali nema nikakve veze sa ribama i Mini- 
starstvo kaže: ja te neću. Treće, opet. Ministarstvo 
■kaže: ja te hoću- ali pod tim i tim uslovima. I tako o 
pomorskom ribarstvu koje je za nas vrlo važno, rako 
da se brine! 

Gospodo senatori, ja sam pretsednik jednoga 
društva koje je nedavno ustanovljeno, kao neka vrsta 
prokuratora tog nezakonitog deteta, i ja vam izno- 
sim da je važnost ovoga pitanja velika'. Vi to znate, 
jer sam vam često puta o tome govorio ovde. Samo, 
daj Bože, da to sve ne bude bez koristi. Potreb- 
no je da vam spomenem, da po statističkim 
podacima ima oko 20.000 ribara, pa računajući pet 
duša na svakog ribara, to iznosi 100.000 duša. 
To nisu sve profesionalci, jer od toga ne mogu da 
žive, ali većina živi od toga ribarstva. Mi, gospodo 
senatori, imamo na Primorju, osobito u južnoj i sred- 
njoj Dalmaciji, neke specijalitete koje vi nemate 
ovde. Mi nemamo tamo oranice ni sijanice, ali imamo 
onu neizmernu poljanu, ono more, dubinu mora koja 
skriva jedno neizmerno bogatstvo. Ta grana privre- 
de, to naše ribarstvo tek je u začetku, ali se razvija 
zahvaljujući našim emigrantima iz Amerike, koji su 
sa sobom doneli ne samo novac nego i amerikanski 
duh. Oni su, mogu vam tačno reći, uložili oko 100 
miliona dinarai u taj posao, oni su kupili brodove 1 
nove mreže i, što je najglavnije, oni su u taj posao 
uložili svoju energiju, svoj život i svoju budućnost. 
Međutim, gospodo, ni jedno Ministarstvo ne želi da 
vodi brigu o ovome pitanju; iako svi uviđaju veliku 
važnost njegovu, ipak ostavljaju to nezakonito dete 
kržljavo i zapušteno. A kada neka molba dođe jed- 
nome Ministarstvu, ono odgovori da nije nadležno 
za to pitanje, drugo Ministarstvo isto tako, i tako 
ova naša vrlo važna privredna grana ostaje i dalje ne- 
razvijena. Ja sam za to i želeo da se ovo pitanje malo 
makne s mesta, jer gledam trud naših ribara, — pa 
da se ovo naše neizmerno narodno bogastvo isko- 
risti. Za ove naše specijalitete, za ribu sa našeg .Jadra- 
na već su čuli Italijani, i kada naručuju ribu iz Mila- 
na oni prave razliku, pa pitaju: »E il pešce del fango, 
o il pešce del sasso«, to jest, da li je riba iz gliba, to 
jest sa italijanske strane, ili je sa kamene strane, to 
jest iz našeg mora. Ta se riba uvozi i kod nas i ima 
ovde prijatelja u Beogradu koji vole ribu i kojima 
je riba tako draga. Međutim, ta se riba ipak ne troši 
mnogo ovde u Beogradu, i tu bi mogao gospodin Mi- 
nistar saobraćaja da nam ide na ruku. 

Ovim ribarima, kojih ima oko 20.000, ne treba 
neki veliki novac, njima se može izaći u susret i sa 
malom svotom. Zato je potrebno da se jednoga dana 
odluči kome će Ministarstvu ribarstvo pripasti tako 
da se ono brine o njemu. O važnosti ribarstva naj- 
bolje nam govore podaci, koji su poznati gospodi iz 
Ministarstva saobraćaja. Tu je u pitanju jedna velika 
količina ribe, preko 440 hiljada kilograma, koja ide 
u Sušak, Šibenik, Split, zatim i van granica Primorja, 
u Prag, Beč i Grac, pa čak i u Italiju, a kao delika- 
tesa ide i u Pariš. Dok se ceni ta naša riba, to je 
sreća. Sada nije kao što je prije bilo, da se riba sma- 

tra kao gospodska hrana, već je ona postala jedan 
važan faktor narodne ishrane, tako da je potrebno 
da Ministarstvo saobraćaja, u čiji resor danas ribar- 
stvo privremeno spada, povede brigu o ribarstvu i 
da mu se dade.potrebna pomoć. 

Ja neću dalje o ovoj stvari govoriti, nego ću 
samo preporučiti gospodinu Ministru ovo: ako se ne 
može dati više novčanih sredstava u tu svrhu nego 
što je predvideno, da se bar ide sa druge strane na 
ruku. Eksportira se ribe blizu pola miliona kilogra- 
ma, dok se na Jadranu lovi obično 7—8 miliona kg. 
ribe. U rijekama se lovi dvostruko, tj. oko 14 mili- 
ona kilograma, ali se ova riba bolje prodaje. Ja sam 
istaknuo u čemu je glavni razlog da se ova grana 
naše privrede tj. pomorsko ribarstvo ne može razviti. 
Kao što vidite još je nesređeno stanje i kod samog 
Ministarstva, jer se ne zna tačno koje Ministarstvo 
ima da vodi brigu o unapređenju pomorskog ribar- 
stva. Kamo sreće, kada bi postojalo jedno novo Mi- 
nistarstvo za pomorstvo, jer bi onda i ovo pitanje 
bilo mnogo lakše riješiti i naše pomorsko ribarstvo 
moglo bi se znatno više unaprediti. Ali danas se ipak 
može pružiti pomoć u toliko, da izvoz morske ribe 
dobije neka olakšanja, i to naročito u resoru Mini- 
starstva saobraćaja, na železnicama, tj. kod vozarin- 
skih tarifa. 

Vama nije možda poznata narav ove trgovačke 
robe, tj. morske ribe u trgovačkom prometu. To je 
jedna delikatna roba. Kada se najviše lovi ribe? Evo 
sada, od 1 aprila do 1 septembra'. U to vrijeme do- 
laze mase ribe, u čitavim jatama nalazi se u to doba 
morska riba po raznim pozicijama, i zato se to i zove 
riba jatarica. Ali taj period vremena, gospodo sena- 
tori, to je ujedno i sezona, koja je za ribu veoma 
pogibeljna, da se riba ne pokvari. Stotine puta sam 
video na vlastite oči, i da znate, kako je to teško 
delovalo na mene i svakoga onoga ko ljubi siromašni 
ribarski narod na našem moru, kada naši ribari 
uhvate u toj sezoni po 10 i 20 metričkih centi sar- 
dine, toliko uhvate da se više izloviti ne može, dođu 
na obalu puni puncati brodovi ribe i nastaje prodaja 
ulovljene ribe, ali samo do neke određene mere, jer 
kao što znate, grad Split nije London da može toliko 
ribe konzumirati. Tu se ova riba može prodavati od 
prilike do 9 i 10 sati, a čira prode 10 sati, dolazi op- 
štinski komesar i konstatuje žalosnu pojavu, da se ta 
riba već pokvarila. I tada onaj jadan ribar, koji se je 
čitavu noć mučio na morskoj pučini i uložio benzin 
za onu rasvetu, gleda na vlastite oči kako se baca U 
more velika količina ribe koju nije mogao prodati, 
a ne može se ni posoliti, jer nema soli. To je izme- 
njeno, slučajno, ove godine, kada nije bilo ovakvih 
pojava, i to zahvaljujući ratu u Španjolskoj. Uvijek 
jedno zlo donosi sobom i dobro. Ove godine sva se 
riba rasprodala po dobroj cijeni, jer Španija, koja je 
snabdevala čitavu Evropu sardinama, nije ove godine 
bila ozbiljan konkurent. I našim sardinama, koje su 
se mogle prodavati jedva po dva i tri dinara, maksi- 
malno po četiri dinara, ove godine se cena popela do 
8 dinara. 

Kada je reč o našem izvozu morske ribe. Ja ću 
se zadržati samo na pitanju prevoza naše ribe za naše 
unutrašnje pijace. Imate pijacu u Zagrebu, Beogradu, 
Novom Sadu, Subotici, a osobito u Mariboru. Kao 
što vidite iz gornjih izlaganja, riba nije više luksuzna 
hrana, to je danas jedna pučka hrana, a osobito kada 
u masama dođe na pijacu, jer se tada prodaje kilo- 
gram po dinar i dinar i po, samo da se ne pokvari 
i da se ne baca u more. Čim prode pola sata, go- 
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spodo, riba se pokvari. Sada srećom ima leda, pak 
se može ona i konzervirati. Nama na Primorju je da- 
kle glavno, da mi možemo lakše da opskrbljujemo sa 
našom ribom naše unutrašnje gradove, n. pr. Beo- 
grad, Zagreb itd. Ali vi se ovde u Beogradu tužite i 
imate pravo, što postoji takva nesrazmera između 
cijene ribe i cijene mesa. Naravno, tako velika ne- 
srazmera nije u interesu kućne ekonomije, da n. pr. 
plaćate 3 do 4 puta više za ribu nego za meso. Ali 
ipak, gospodo, nisu za to krivi ribari. Naš ribar na 
Primorju prodaje ribu po jevtinoj ceni, on se gleda 
što prije osloboditi ribe, ali sada dolaze druge pote- 
škoće. Tu su razne daće... (Pajo Obradović: I posred- 
nici.) ...i posrednici, to je tačno, ali najveća teškoća 
je vozarinska tarifa. 

Vama koji se bavite domaćom ekonomijom, kada 
gledate kako stoje stvari na našoj pijaci, mora ču- 
dnovato izgledati, kad vidite, da onaj kilogram ribe 
koji dole na moru košta možda 5, 6 ili 10 dinara, 
ovde košta 20 ili 24 dinara. 

Prodavač kaže: ja sam platio za brzi voz po ki- 
logramu ribe 5 i po dinara. To je samo vozarina, a 
to je, gospodo, nemoguća stvar! To su previše skupe 
tarife. Onda dolazi opštinska trošarina 2 i po dinara 
po kilogramu, i sad računajte, koliko to iznosi! 

Moja bi želja bila: ako se ne može dati novaca, 
ako se ne može pomoći, neka se bar ne odmaže, pa 
da se ne stavljaju ovakve teškoće i da se omogući 
izvoz naše morske ribe. S toga treba izmeniti te ne- 
moguće tarife. Kako se naša riba traži izvan, naše 
države, naša statistika kaže da je lanjske godine iz- 
vezeno 440 hiljada kgr. — mi možemo dići izvoz ribe 
i do 2 miliona kilograma, ali se tu nameće pitanje 
silne skupoće ribe zbog visokih prevoznih tarifa.Ja 
preporučujem gospodinu Ministru, da to ima u vidu. 

Sa zadovoljstvom moram istaći ovde, i to služi 
na čast Ministarstvu saobraćaja, da se sprema pobolj- 
šanje u pogledu prevoza ribe. Ta riba dolazi u ma- 
sama na Jadranu samo u letnjim mjesecima, i onda 
je najveća pogibelj da se ne pokvari. To je vrlo deli- 
katna roba, koja se brzo pokvari. Kako sam doznao 
iz pouzdanih izvora, od jednog inženjera Ministarstva 
saobraćaja, postoji namjera da se nabave posebni va- 
goni, specijalno napravljeni sa ledom, tako da riba 
može putovati više od jednoga dana bez brze tarife 
i bez brzih vozova, a da se ne pokvari i da dođe 
zdrava na određeno mjesto. 

To je bilo i do sada, gospodo moja. Vi ste čuli 
za riječ »kontineri«. To je pravljeno u Americi. TI 
»kontineri« to su naročiti sanduci, težine od 400—500 
kgr., a sa ledom u unutrašnjosti. Ali to je bilo teško 
za promet, Jer za jedan vagon ribe hoće se 10.000 
kgr. Takvih pošiljaka je vrlo rijetko. Nego sada se 
rade kod Generalne direkcije železnica naročiti apa- 
rati: jedan se vagon pregradi u više odeljaka i tako 
uredi, da ono što se vode ocijedi od ribe, ide van i ne 
kvari drugu robu u vagonu. Pored toga napravice se 
i t. zv. hladnjači' п kojima će se riba u hladu držati i 
to po 50, 100, a najviše 150 kgr. U Zagreb se šaljo 
1000 do 2000 kgr., a u Beograd 300 do 400 kgr. sva- 
kog dana, ali će stajati posebno u hladnjačama lako 
da će se moći uzdržati sveže i doći na određeno 
mjesto. 

Naši su izložili tu želju i ja molim gospodina Mi- 
nistra da ovu želju uvaži. To mnogo ne košta. A o 
drugim važnim stvarima, gospodo moja, ja ću govo- 
riti kasnije prigodom pretresanja budžeta Ministar- 
stva poljoprivrede. Kaže narodna poslovica, da je ne- 
volja naučila Marka vojevali. Tako je naučila i nas 
da se borimo. 

Osim ove naše ribe, ovoga našeg specijaliteta, mi 
imamo još jedan, specijalitet naših južnih krajeva. Vi 

.ste za njega već svakako čuli, to je karfiol. Ja sam u 
Splitu uživao, da smo otvorili novu granu trgovine i 
industrije, uživao sam, gledajući, kako naši zemljo- 
radnici šalju karfiol čak do Berlina, osobito u Prag, 
a i u Švedsku, Norvešku i čak tamo do Hamburga. 
Ali, gospodo moja, i tu dolazi jedan veliki teret 
Meni kažu, da za jedan vagon te robe do Beča i'i do 
Praga moraju da plate 22.000.— dinara. Tu je teško- 
ća, gospodo. A kad dođe u Beč ili Prag, njemu kon- 
kurišu Italijani sa njihovom robom, jer njihova vlada 
im daje besplatnu vozarinu i još u novcu premiju, 
samo da nama čine konkurenciju. 

Ja vas molim, gospodine Ministre, da naša Vlada 
i Ministarstvo saobraćaja pokloni u buduće više brige 
tome pitanju, jer kad naš čovek potroši 22.000.— di- 
nara na ime vozarine za jedan vagon robe, onda mu 
je time onemogućen i sam izvoz. Ja sam smatrao za 
dužnost da izjavim želju, da mi naše specijalitete, 
naše plodove i našu ribu što bolje iskoristimo, pa da 
oni naši blaženi pasivni krajevi, o kojima smo mi 
više puta govorili, ne budu više pasivni, i da ih ne 
hranite više kukuruzom nego da se sami prehranjuju, 
a naročito da se malo veća briga pokloni našem ri- 
barstvu. Toliko sam imao da kažem. (Aplauz na 
desnici). 

Претседник др. Желимир Мажуранић: Реч има 
сенатор г. др. Урош Круљ. 

Др. Урош Круљ: Пре свега, господо сенаторп, 
једну напомену: Овај говор o нашој железничкој 
политици био je припремљен за преклањску бу- 
џетску дебату. Али како je тада Народна скуптти- 
на била распуштена, a лане биле поднесене На- 
родном претставништву само буџетске дванаести- 
не, те и није било у правом смислу речи буџетске 
дебате, зато je и овај мој говор ево дочекао са- 
дашњу буџетску расправу. Како je овај говор ви- 
me програматске природе, то исти mije ни у ко- 
лико застарео, него још увек савремен, тим пре 
тто узима у обзир чињенице које су у међувре- 
мену настале. 

Имамо пред собом резултате рада нашег Ми- 
нистарства саобраћаја од првих шеснаест година. 
Вредно je a и потребно учинити један преглед и 
критику тога рада, да се покаже какви су до сада 
резултати постигнути и да ли ти резултати одго- 
варају великим државним интересима у овом no- 
гледу. 

У овим расматрањима показаћу, како се je за 
тих прошлих 16 година радило у овом погледу 
без једног плана, неполитичкп и нерационално. 
Зато he овај преглед и ова критика omu no тај 
теснаестогодппт.п рад врло неповољна. Али јо 
такве погрешке и пропусте потребно констатона- 
ni, да би се могли на време исправити. 

O важности железничког саобраћаја држнм 
да mije потребно onmiipimjc говорити. Огромни 
развптак трговипе И (Шдустрије и onmrer економ- 
ског и културног напретка и полета у /ipvroi no- 
ловини XIX века у великим западним хржавама 
Европе и Северне Америке у уској je вези са из- 
градњом опсежне железничке мреже у тим лржа- 
иама. Jamo je, да je развпјем железппчкп саобра- 
haj једап од предуслоиа ruauoia рада и иапретка 
n привредвОГ u onniTe културног у свакој лржа- 
nii. Бев n-eia нема правилног и иадашног vnv- 
траши.ег промета ни тргопиие, без љега се не мо- 
ХСе развИТИ У довол.ној мерм уиозпа n пзиозна тр- 
roimna,   правШНО   спаодеиање   поједттх   крајеиа, 
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без њега нема експлоатације шума и рудника, ни- 
ти разгранатог туризма. У одбранбеном погледу 
он сачињава један од главних услова одбране зем- 
ље ради транспорта soiCKe, ратног материјала и 
снабдевања војске, ради брзог избацивања војске 
на границу и пребацивање с једног фронта на 
други итд. итд. 

O томе дакле није потребно говорити. Једи- 
но je потребно овде подвући, да развитак и на- 
предак аутомобилизма никако није разлог да се 
са изградњом железница престане или да се из- 
градња одлаже. Саобраћајни научењаци утврди- 
ли су, да у погледу транспорта у маси, (у масов- 
ном робном саобраћају), у погледу временских 
непогода, a и у погледу коштања (западања) ка- 
ко особног тако и робног, до данас железници не 
може конкурисати ни једно друго саобраћајно 
средство, a камоли да je може сасвим елиминисати. 

Поред свих ових општих вредности и важно- 
сти железничког саобраћаја, има он за наше при- 
лике и односе још 1едно нарочито значење. Један 
еминентно политички и национално-културни зна- 
чај првога реда, што je овде вредно нарочито ис- 
такнути. 

Kao што je већ више пута поменуто, наша др- 
жава je склопљена из неколико покрајина, које 
су дуговременим непријатељским владавинама би- 
ле и политички и културно, a нарочито пак сао- 
браћајно, тако једна од друге кроз деценије ра- 
стављене као да нису суседне земље, и то све из 
добро смишљених политичких и економских раз- 
лога потлачивања и експлоатисања. Коме нису 
познате наше предратне саобраћајне прилике? У 
том погледу типична je била бивша граница на 
Дрини изме1)у Босне и Србије, као и сувоземна 
граница нзме1)у Црне Горе и Херцеговине. Нигде 
моста или пута. Онемогућен je a и забрањен je 
био сваки саобраИај. Ta граница je била прави ки- 
нески зид. Такозвани Санџак изме1)у Србије и Цр- 
не Горе био je као прави корпус алиенум, као 
кост у грлу, приступачан само из Восне, јер je А- 
устрија спојила путем бивше своје гарнизоне у 
1]левл.има и Пријепољу. Ha старој граници изме- 
})У Србије и Угарске на Дунаву и Сави само један 
прелаа код Земуна као ингернационални пут ва 
Софију и ЦариграД. Слично je било и на Сави из- 
међу Босне, Хрватске и Славонијс. Далмација je 
била дуго иремена ириступачна само поморским 
путбвима. Тек иза бкупације Босне била je enoje- 
на на три места ускотрачном железницом са no- 
ааДином. Уопште узевши, предратии cao6pahaji 
поглавито железнички, између појединих делова 
наше лржаие, искадашњих покрајина, био je тако 
бедан, никакав или недовољан, да je он био огра- 
пичоп ii.in na најнужније интернацибналне путеве, 
или на најмање потребе one државе у чијем су се 
СкЛОПу те гшкрајипс па.чазпле, без пкаква обзира 
на међусобНе односе и потребе самих тих по- 
крајина. 

Beh само та чимница сама ио себи сачиња- 
вала je основу за једал обилаи н сврси сходан 
програм нашега Министарства саобраћаја, и без 
осталих веома важних чињеница, потреба ц усло- 
ва за изградњу једног железничког програма. Алп 
од свега тога нема ништа. 16-годишњи рад нашег 
Министарства cao6pahaja обележ^ва једап рал 
приличног лутања без оријентације и циља,   не 

упознавши ни основне проблеме наше саобраћај- 
не политике, a камоли да би их решило. 

Да би у овом питању могли стећи правилан 
суд и мишљење, потребно je да учинимо један 
преглед, односно хисторијат поступака овог Ми- 
нистарства од почетка до данас у погледу ствара- 
ња програма и саобраћајно-политичког схватања. 

Већ 1920 год. маја месеца сазвана je од Ми- 
нистарства саобраћаја једна конференција за про- 
учавање питања o изградњи нових железничких 
пруга. Ta конференција предложила je изградњу 
28 нових пруга. Taj се програм, изгледа, није 
много допао надлежнима у Министарству саобра- 
haja, те no њему није даље ништа ни поступано. 
Тим пројектом утврђивања једног програма наше 
железничке мреже нарочито се занимало Удруже- 
ње југословенских инжињера и архитеката, јер се 
оно сматрало највише позваним за то. Ово Удру- 
жење je на својим конгресима и нарочитим кон- 
ференцијама, a преко својих референата, веома 
детаљно проучавало ово питање, и већ маја 1921 
год. на своме конгресу у Љубљани, доноси резо- 
луцију no том питању. Ова резолуција предлаже 
што довршење започетих, што изградњу нових, 
у свему 24 железничке пруге. 

Један веома важан корак у овом погледу учи- 
њен je 1922 године јула месеца, када ie донесен у 
Народној скупштини Закон o Блеровом зајму у 
висини од 100,000.000.— долара, из којега се je 
имала изградити у првом реду „Јадранска пруга": 
Београд — Ваљево — Вишеград — Никшић —Бу- 
два — Тиват — Котор, осим других. Успело се ка- 
сније да се ова веома важна законска одлука пот- 
пуно осујети и измени. Тако je одржан исте годи- 
не конгрес Удружења југословенских инжињера и 
архнтеката, на коме je поново расправљано o же- 
лезничком програму, на основу реферата инжи- 
њера г. Скакића, a с обзиром баш на Закон o Бле- 
ровом зајму, конференција изасланика свих сек- 
ција Удружења месеца августа исте године предло- 
жила je да се уместо ове једне јадранске пруге 
еаграде друге 22 пруге. 

Како ни то није задовољило да се утврди 
плап државне железничке мреже и „да се отклонс 
разни недозвољени упливи и самоволЈа поједина- 
ца", како се у једном реферату каже, Министар- 
ство саобраћаја, најзад, сазива новембра месеца 
1926 године велику железничку конференцију 
претставника привредних, војних стручних и ос- 
талих заинтересованих кругШа. Ta конференција 
н.мала je да изради дефиннтнван програм желез- 
нпчке мреже, који би се озаконио као државни 
програм, којега би се придржавале и све будућс 
владе, Ta велика конференци1а, услед своје гло- 
мазности, била je рестрингована у ужи одбор и 
радила je пуна два и ПО месеца. Овој конфереи- 
цији било je предложено шест Јтазних пројекап, 
na ОСНОву КОЈИХ je требала та крнференција да 
израДи један заједнички пројект, односно npj- 
грам. Ta конференција била je, како рекох, пре- 
велика, раЗНОВрСНВ и no струци u no крајевима, 
ге je далеко од тога да je могла донети нека про- 
граматска решења, него су превдадали посебни 
интереси. Свако je настојао да угура коју своју 
пругу и тако je ревултат испао компромисно, као 
nun je било и очекивати. Ta je конференција 
ареддожила нзградњу 56 нормалног и 14 ируга 
уског   колосека, у свсму 70 железничких   пруга. 
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Утврђен je био и приоритет т.ј. ред изградње ових 
пруга. 

Taj програм, односно те пруге, које je утвр- 
дила та конференција, требало je према интен- 
цијама тадашњег министра озаконити као др- 
жавни програм изградње железничке мреже. Али 
уместо тога донесена je 14 маја 1927 године једна 
уредба o градњи нових железница са законском 
снагом. У ту уредбу унесено je из оног програма 
од 70 пруга велике железничке конференције у 
свему 25 пруга које су најхитније. Уредбу je пот- 
писао тадашњи Министар финансија др. Богдан 
Марковић. 

Осим тога финансијским законом за 1928 29 
годину (чл. 240) измењен je правац Јадранско 
пруге на Котор, који je био предвиђен Законом o 
Блеровом зајму. To je из онога времена када су 
се у Финансијски закон уносиле најразноврсније 
ствари, које апсолутно не спадају no суштини 
ствари у Финансијски закон и којим су се мењале 
и дерогирале најразноврсније, позитивним и спе- 
цијалним законом утврђене ствари. што je ства- 
рало познату збрку и хаос у нашем законо- 
давству. 

Али како се je свима овим досадашњим пројек- 
тима, односно програмима железничке мреже са 
многих страна замерало, да нису предвиђене ове 
или оне пруге, да су неки крајеви запостављени и 
нису узимати довољно у обзир, то je 1933 године 
тадашњи Министар саобраћаја дошао на једну 
„срећну" замисао и образовао je комисију, која 
je израдила један нови комплетан и дефинитиван 
план жељезничке мреже. У овај нови план унесе- 
но je ни мање ни више него 90 пруга у дужини од 
9.000 километара, a чија би изградња запала npe- 
ко 40 милијарди динара. To се доноси баш у јеку 
привредне и финансијске кризе и депресије. У 
том плану предвиђене су све могуће и немогуће 
пруге и удовољава се гим начином свачијим по- 
требама и жел>ама. Ту су вам предвиђене чак и 
литоралне жел>езнице, дупли колосеци, паралел- 
ност ускотрачних и нормалних жел>езница на мно- 
гим местима итд. итд. У том плану не говори се 
додуше откуд да се набави тај огроман новац, у 
ком ће се времену изградити те многобројне пру- 
re, no којем реду и првенству, коју сврху треба 
да гшстигну итд. Створеи je један програм за 
можда 200 година унапред, a унесене су и такво 
пруге, које се ваљда неће никад ни градити. Овај 
илан, као што видите, прелази Beli на хуморис- 
тичку страну OBOI- иитања. 

Веома би ме далеко одвело кад бих сс 
ja упуштао у иотању анализу и критику свих 
ових планова п пројеката. A то nuje mi мо- 
гребно. Ja Ку ce ограничити само ма неко 
главне и генералне констатације. Сви овде наведе- 
ии пројекти 11равл>ени су од такозваних сгручњака 
т. ј. инжињера м архигеката, оснм onaj o ЈадраН- 
ској жељбзници. л колико je тај назив оправдан 
видећемо касније. Сви ти стручни пројекти толи- 
ко су опречни, разнолики, друкчијег схватања 
свих у обзир долазећих проблема, да je управо 
невероватно како могу стручна иишљења бити 
тако дивергентна. To je udi једаи од докааа да то 
стручњаштво овде није na свом правом месту, И 
господин Дака Попови)] у својој брошури „Про- 
блеми наШе жел>езнице" расмотривши све то п|)()- 
јекте мита ce, од куд тако опречНи крајњн резул- 
татп  и држи  да то  ироизлази  из опрвЧНОГ  СХВа- 

тања значаја наше Јадранске обале и њених лука. 
Међутим узроци су још много дубљи и разноврс- 
нији. Узрок лежи у несхватању целокупног про- 
блема који je овде у питању, проблема наше сао- 
браћајне политике, којега овакви стручњаци не 
могу ни решити, јер они заправо и нису стручња- 
ци за оваква питања. 

Сви ти поменути пројекти пуни су, како ре- 
кох, опречности и диаметрално ирстивних схва- 
тања. У сваком од њих додуше има u добрих 
ствари али и врло рђавих. Једни су за ове, други 
за оне пруге. Једни задржавају оба колосека ускн 
и нормални, други нормализују ускотрачне ируге. 
Има их који прелазе и у комичност: Они л' поде- 
лили земљу у сиромашне и богате крајеве, те 
предлажу да ce у тим сиромашним крајевима гра- 
де ускотрачне, a у богатим нормалке    руге. 

У тим пројектима покреће ce и тр пигзње .,да 
ли да буде само један излаз на море или више"? 

Наша морска обала дуга je у ваздушној ли- 
нији 550 км. a територијална дужпна услед раз- 
ведености и изрецканости обале износи 1.563 км. 
И поред те огромне дужине и конфигурације тла 
наше земље поставља ce још питање, да ли један 
излаз на море! Ово звучи управо невероватно. 

Од свих пројеката најгори су )ни од Дирек- 
ције за градњу нових жељезница (званнчни npo- 
јект) и пројект инж. r. Огњена Кузмановнћа oaiu 
зато, јер су „најстручнији". Ова два пројекта су 
прављена са чисто техничко-саобраћајног и ко- 
мерцијалног гледишта, не узимајући у рачун im- 
какве друге обзире ни питања, која треба и^ел.ез- 
ничка мрежа да реши уопште, a наша naioce. Оба 
ова пројекта не предвиђају везу Дунавд са Ја- 
дранским морем, противе ce јадранској прузи до- 
лином Дрине, задржавају оба система, ускотрач- 
ни и нормални. Овај званични непредви1)а ни 
трансверзалну линију, која cnaja југоисточну са 
северозападном мрежом средином државе. Дакле, 
једном речју, оба ова пројекта, односно пројек- 
танта нису схватили ни оне најосновније пробле- 
ме наше жељезничке политике. Још пројект г. 
КузмановиКа кулминира у охолој „стручној" екс- 
клузивности, ,,да дискусију o жељезничком иро- 
граму треба да водс војни, економски и техничкн 
фактори, који немају везе са иарламентом". Да- 
кле, никако државници и молитичари! 

Услед тако погрешно схваћеног стручњаштва 
исиало je да свима овим пројекгима и илановима 
недостаје она друга, ако ne важнија, a оно барем 
исто толико ваи<на осноиа, a то je административ- 
но политичка, национално политичка и иарочито 
геополитичка основа. 

Hehy да будем неправедан те признајем, да у 
неким поменугим пројектима нма и таквих же- 
љезничких пруга, који узимају у обзир поједине 
one основе, алн то je обрађенО све тако несисте- 
матски да ce не може говорити o једиом и исцрп- 
ном програму, који решава свс иробломе нашег 
саобраћаја. 

Уопште узевшн ишло ce je прн изради ових 
пројеката несистематскк. Није главно наређати 
једав број жељезничких пруга за које ce уопште 
no наводи које циљеве имају и шта ce њима хоће 
да постигне, него je много важније изложити oč- 
nomu' линије, односно основне идеје и основне 
ироблеме iiaiuor саобраћаја, из којих оида из- 
весне жељезничке пруге саме no соби произлазе 
u налазе потпуно своје оправдање. 

Услсд такво помстености u мобрканости схиа- 
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тања наравно да ни један од ових пројеката није, 
могао послужити као утврђен програм, који у 
основи решава све проблеме нашега саобраћаја. 
Поједини Министри су покушавали да дођу у 
том погледу до једног утврђеног државног програ- 
ма, али како су се брзо мењали један за другим, 
a они који су дуже остајали нису имали правилно 
схватање овога проблема, na je тако у раду прео- 
влађивало мишљење оних главних чиновника у 
Министарству, који су ту стално радили. A како 
je то мишљење већ сам довољно истакао. Поје- 
дини Министри у својим експозеима нису обра- 
дили целокупан овај проблем нашег саобраћаја, a 
који су то покушавали, било je само једнострано 
или само као извештај o раду у минулој години. 
Тако je на пример у буџетској дебати пре три ro- 
дине ондашњи Министар саобраћаја у Сенату др- 
жао један експозе, који je трајао тачно један сат и 
три четврти. Из тога експозеа „срећно" смо са- 
знали, колико je у тој години утрошено кубика 
шљунка, колико je хиљада прагова измењено и 
колико километара шина постављено, шта више 
колико je жељезничарима раздељено кошница 
пчела и садница разних воћака, и пуно још дета- 
ља техничко-саобраћајних и статистичких, као да 
je Сенат једно друштво техничара. 

Ни једне речи o нашој саобраћајној полити- 
ци и o проблемима нашег саобраћаја које треба 
решити, осим што нас у једној реченици извешта- 
ва, не знам no који већ пут, да ,,између главних 
наших река и Јадранског мора постоји један читав 
систем Динарских планина, који je спречавао 
лако спрово1)ење појединих праваца наших нор- 
малних и главних комуникација". Нису Динарске 
планине спречавале спровођење тих главних ко- 
муникација, како r. Министар вели, него су то 
спречавали људи који не схватају важност и зна- 
чење тих комуникација. 

Према ономе што сам већ раније рекао, ja 
нећу одмах наређати неколико жељезничких ли- 
нија којс би требало градити, као што поменути 
пројекти чнне, него li\ покушати; да прво изне- 
сем и установим извесне чињенице, извесне Кон- 
статацијс, иотребе и тежње, пијаве и обзире из 
којих онда происходи неминовна иотреба град- 
ње извесних жељезннчких пруга. Другнм речима, 
ла утврдпм едементе наше саобраћајне пблитике. 

Пре свега наш географски положај, Балкан- 
ско полуострво, je стара позната веза изи^ђу Ис- 
тока и Запада. Југославија заузима највећи део 
полуострва и то иоседовањсм долине Мораве и 
Вардара, његов централни део. Тиме заузима Ју- 
гославија на Балканском полуострву доминантан 
положај. Taj наш географски положај, који нас 
обележава као спону између Истока и Запада на 
Европском контииенту даје нам прилику да све 
сувоземне путеве изме1)У западне и средње Евро- 
пе с једне стране и источне и југоисточне Европе 
с друге стране, и са Малом Азијом, дакле цели 
сувоземни саобраћај и рромвт изме1)у тих делова 
континената сароведемо преко name територије. 
Тадође п давно а^мишљена линија између јужних 
делова западно n источпг Eniioiie, линија Бордо - 
Одеса, треба да иде преко наше државе. Taj no- 
нолјИИ ОПШТ€ nm ])a(|)i-Kii положај nama саобра- 
liajna   ио.ппика   МОра   Да   искористи    у    imjuvlioj 
иери. 

C другс стране територијадни састав наше 
држане као географскЈв целине није повол.он. Ha- 
rne ведике равнице на северу државе саставни су 

делови велике Панонске равнице, која није у 
оквиру наше државе. Ти делови државе немају по- 
вољне природне везе са централним и јужни.м де- 
ловима државе. Осим тога тле Југославије je из- 
претурано високим планинама, које су, ако се мо- 
же рећи, неправилно расподељене у централним 
и јужним деловима земље. Нарочито je у овом 
погледу важан систем Динарских Алпа, које се 
пружају од северозапада према југоистоку од Ис- 
тре до Албаније, тако рекућ паралелно са Јадран- 
ском обалом и релативно врло близу њој. 

Из тих орографских чињеница резултују по- 
себни хидрографски одношаји. Слив наших река 
у овом погледу није повољан. Док највећи део 
иаших најдужих, највсћих главних и пловних pe- 
na стиче се у Дунав, a преко Дунава утиче у да- 
леко, нама неприступачно Црно море, дотле само 
неколико омањих и кратких река утиче у Јадран- 
ско, односно Егејско море. Дужина и ток река у 
брдовитим крајевима je од великог значаја у сао- 
браћајном погледу, јер се њиховим долинама 
спроводе жељезнице. Taj неповољни положај пла- 
нина отежава знатно приступ Јадранском мору и 
само их на неколико места према мору растав- 
љају долине кратких река и то у првом реду Не- 
ретва, затим Морача са Зетом преко Скадарског 
језера и Бојане, онда Цетнна и Крка. У том по- 
гледу најважније je и највише долази у обзир и 
no својој дужини и no своме положају (средином 
државе) Дрина, јер она са својим притокама Ли- 
мом и Таром, од којих и постаје, најдуже просеца 
ову брдовиту земљу и највише се приближује ја- 
дранској обали. Ta два слива река, црноморски и 
јадрански, треба спојити, a ту вододелницу треба 
пробити саобраћајним путевима, нарочито желез- 
ницама, онако како je на два места према Егејском 
мору пресечена вододелница Морава—Вардар же- 
љезницама Ниш—Врање—Куманово—Скопл.е и 
Краљево—Рашка—Косовска  Митровица—Скопље. 

Једна даљна констатација je, да ie Југослави- 
ја, као што сам једном другом приликом већ под- 
вукао, јадранска држава, осим што je балканска 
и средњеевропска. Она се великим делом својс 
територије тако рекућ наслања на Јадранско мо- 
ре у дужини од некилико стотина километара, ка- 
ко сам веН споменуо, a само један мали део — 
слив Вардара — гравитира према Егејском мору. 

Иемам тек потребе да говорнм o важкости 
изласка на мире и поседа морске обале за једну 
државу, и то обале као што je наша, разграната, 
са многим заливима, полуострвима и острвљем. 
Давно je речено, да je море за једну државу оно 
што су плућа за организам. Увозна и извозна тр- 
говина, јевтин превоз робе, саобраћај са целим 
светом само се преко мора може несметано и наЈ- 
лакше спроводити. To су све добро познате ства- 
ри. Пол^ска се поред највећих територијалних и 
иолитичких препрека борила да једнцм уским ко- 
ридором нађе свој излаз на море, где je за неко- 
лико првих година створила из ничега једну по- 
морску луку у Гдињи и спојила je жељезницом са 
осталом државом. Шта значи бити без излаза на 
море, најбољи je вример предратна КраЛ)£вина 
Србија, која je поред националних разлога води- 
ла толике ратове и за свој излаз ua море. A она 
i a пи до данас иосле 16 година, од како поседује 
д\ i у морску обалу, заправо још иема. Beh први 
поглед na географску карту, иоменута дужина 
обале и пособии теренски односи, јасно иам гово- 
ре да ти\ излаза na море мора бити umne. Ja с no- 
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хвалом и признањем истичем мишљење бившег 
Министра саобраћаја генерала г. Светислава Мило- 
сављевића, каснијег бана Врбаске бановине, који je 
у том погледу показао најбоље схватање. Он je 
пред Финансиским одбором Народне скупштине 
1928 године заступао мишљење, да ie за нашу др- 
жаву потребно више Јадранских пруга, и то чети- 
ри главне Јадранске пруге и да треба на свима је- 
дновремено отпочети рад. Онда je био говор o 
ефектуирању Блеровог зајма. To je једино пра- 
вилно и исправно схватање овог проблема. Штета 
je да r. Милосављевић није остао дуже на том по- 
ложају да то и спроведе. 

A сада да узмемо у обзир наше трговинско- 
експортне и транзитне односе, што je такође за 
изградњу жељезничке мреже од одлучног значе- 
ња. Гро нашега извоза иде, поред Италије, још 
увек у земље Средње Европе. Ha то нас присиља- 
вају и садашњи наши собраћајни путеви, који су 
још увек заостатак прошлости, a који гравитира- 
ју према земљама Средње Европе. Ми тиме трпи- 
мо штету што смо везани само за неке пијаце, 
које онда нашу извесну робу препродају и тиме 
дижу ону корист, коју бисмо ми имали у директ- 
ној продаји, кад бисмо ту робу превозили помор- 
ским јевтинијим путевима. Осим тога има још 
једна ствар, на коју бих овом приликом хтео скре- 
нути пажњу. A то су послератне аутархистичке 
привредне тенденције скоро свих држава. Аграр- 
не земље се индустријализу1у, a индустриске се 
аграризују. Познат je житни режим у Италији, 
који je достигао да може у цереалијама да под- 
мири потребе земље, сада je на реду да то исто 
постигне у стоци и сировинама. Аустрија je знат- 
но повисила производњу својих аграрних артика- 
ла; Чехословачка такође може скоро да подмири 
своје потребе својим продуктима. Немачка тако- 
ђе практикује иста настојања. Ta настојања при- 
вредне аутархије имају додуше своје границе у 
климатским и телурским односима појединнх зе- 
маља, али перспективе за нас у том погледу нису 
утешне и нама се намећу у том правцу извесне 
задаће и дужности. Најпре да изведемо преори- 
јентацију производње наших аграрних продуката, 
a друго да спроведемо и преоријентацију нашег 
експорта. 

Услед тих иоменутих појава и тенденција у 
земљама Средње Европе, наши погледи морају 
бити упућени на земље Средоземнога мора, у Ле- 
ванту и западним земљ>ама овога мора, где наше 
експортне производе желзно очекују. Али je то у 
садашњим нашим саобраћајним приликама немо- 
гућно, јер немамо потребних жељезничких веза 
са нашом Јадранском обалом. Хоћемо ли чекати 
док нам се потпуно затворе врата на северу и за- 
паду, a да нисмо дотле пробили нова врата на ју- 
ry државе. To су запазили и наши страни прија- 
тељи, који прате и посматрају наше привредне 
прилике. Тако сам наишао у једном француском 
листу, у чланку г. Пјера Мандес - Франса на по- 
тврду овог мишл>ења. У том чланку, пошто je 
установио да највећи део нашег извоза иде у већ 
поменуте зсмлјС Средн>е Европе, конЈтатује ис- 
правно, да je то стање нашег ексиорта последица 
наших саобраћајних прилика, јер осим Далмације 
на Јадранском мору и Вардарског басена на Е- 
гејском мору, сви путеви, све пруге и сви водени 
путеви гравитирају према Дунаву и централним 
силама. Износећи даље штетне последице таквог 
експорта и наш губитак при томе, констатује да 

би се највећи део југословенских производа Mo- 
rao боље вршити поморским путем и да би тај 
превоз морем могао добро конкурисати жељез- 
ничком превозу. Али за ту нову привредну ори- 
јентацију, вели писац, није подесна данашња же- 
љезничка мрежа у Југославији. У првом реду, ка- 
же, нема једне трансверзалне пруге према Јадра- 
ну. Овај странац je одлично уочио све недостатке 
и мане нашег саобраћаја и жељезничке мреже, 
много боље него наши „стручњаци", јер, вели, да 
су то све остаци старе политике бивше Аустро- 
Угарске. Зато би требало, каже, да се цела земља 
веже железничким пругама и добрим путевима 
према поморским лукама. 

Што се тиче транзитних односа, треба кон- 
статовати, да се на северу наше државе налазе 
три државе без свога излаза на море. Чехосло- 
вачка, Аустрија и Мађарска, a осим тога на исто- 
ку две суседне државе Румунија и Бугарска, које 
додуше излазе на Црно море, које лежи дубоко 
у континенту, затворено дугим мореузима, али 
својим западним деловима такође гравитирају на 
Јадран. При таквим околностима тврдити, као 
што неки од поменутих реферата чине, да на на- 
шим јадранским пругама не би било транзита, у 
најмању руку je једна ничим заснована тврдња, 
када се поменуте државе на северу служе чак 
Хамбургом и Гдињом као извозном и увозном лу- 
ком. Такви послови се уређују сврси сходно па- 
метном споњно-трговинском и тарифном полити- 
ком, давањем разних привилегија и концесија, 
што привлачи и омогућује транзит на жељез- 
ницама. 

O неповезаности појединих наших покрајина 
и крајева већ сам говорио, што je од највећег зна- 
чаја за наше национално-политичке обзире ме- 
ђусобног упознавања, саобраћаја и стапања као 
и од великог административно-политичког зиача- 
ја једне административно добро уређене државе. 
Београд као престоница и седиште централних 
власти досада je везан директно жељезницом са 
Загребом, Љубљаном, Новим Садом, Нишом и 
Скопљем. Са Сарајевом само ускотрачном пругом, 
са Сплитом и Бања Луком заобилазно преко За- 
греба, односно Суње, a ca Цетињем никако. Треба 
да остане забележено у аналима Југославије да су 
лета господњег 1935, у месецу јануару, у 17 годи- 
ни иза уједињења, претседници Народног прет- 
ставништва, Сената и Народне скупштине, крену- 
ли ради сенатских избора на Цетиње и то преко 
Загреба и Сплита, na одатле паробродом до Ко- 
тора и да су ту и остали, јер нису могли даље на 
Цетиње услед снегом затрпаних путева, него се 
из Котора вратили натраг. 

O нашим спољно-политичким односима го- 
ворио сам другом приликом и напоменуо, да je 
наш положај у том погледу за првих 15 година 
био прилично тежак, и захваљујући само нашим 
политичким савезима избегли смо можда тешким 
искушењима. Не налазим за сходно да улазим у 
детаље овога питања него само напомињем, да 
би ми у случају какве коифлаграције били ириси- 
љени да избацимо своју војску не на све четири 
стране него можда на пет фронтова. Како ми из- 
гледамо саобраћајно у том стратегиском погледу, 
не желим да o том поближе говорим. Први поглед 
на карту објашњава све. Али je једно јасно, да ми и 
у том погледу морамо бити спремни за сваку 
евентуалност. Mel)y прве задатке cao6paliajne no- 
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литике спадају без сумње наши обранбени инте- 
реси, a то je да омогуће лако и брзо пребацива- 
ње војника и ратног материјала са једне државне 
границе на супротну у свима правцима. 

AKO хоћемо даље да просуђујемо питање na- 
mer жељезничког саобраћаја и рада на њему кроз 
ових 16 година и да одређујемо и да оцењујемо 
нашу жељезничку политику, потребно je такође 
да видимо, како je било стање у почетку, тј. какву 
смо жељезничку мрежу затекли приликом нашег 
уједињења, и шта je главна карактеристика те no- 
стојеће мреже. 

Већ при првом погледу на саобраћајну карту 
наше државе упада у очи неједнака расподела 
жељезничке мреже, каква не постоји ни у једној 
држави на свету. Главна наша жељезничка мрежа 
нормалног колосека лежи на периферији дочим 
je средина државе потпуно празна. Ta мрежа je 
распрострта од Ракека и Сушака no северним де- 
ловима државе, a то je no Словеначкој, Хрват- 
ској, Славонији и Војводини, na да одатле знатно 
сужена крене источним деловима периферије до 
Ђевђелије, дочим широке централне области na- 
me државе, a то ie Босна и Херцеговина, Црна To- 
pa, Санџак, Јужна Далмација и западни делови 
Србије су тако рекућ без нормалне жељезпичке 
мреже само неколико ускотрачних кракова. Овак- 
ва аномалија ne постоји пигде на свету, и њу je 
требало стално имати у виду од почетка до данас. 

Тако стање ми смо дакако затекли иза уједи- 
њења као паследство првашњих времепа и прили- 
ка и једне политике која je имала друге циљеве 
и задатке a не унапређење и уједињавање југо- 
словепских крајева и југословенског парода. У 
том погледу треба утврдити ове чињенице: 

1) Ми смо наследили у појединим покрајипа- 
ма жељезничке мреже, које су раније припадале 
другим жељезничким целинама. Тако жељезнич- 
ку мрежу у Словенији, која je била у склопу ау- 
стриских жељезница које су гравитирале према 
Бечу као центру с једне страпе и према Трсту као 
излазу на море с друге стране. 

Затим жељезничку мрежу Хрватске, Славо- 
није и Војводине, која je била у склопу железни- 
ца Краљевине Угарске, које су гравитирале у јед- 
ном правцу према Петти као цептру, a у другом 
правцу према Ријеци као излазу на море. Онда 
ретку мрежу Краљевине Србије са главним пруга- 
ма према Солуну и Цариграду; затим ретку мре- 
жу ускотрачних босанских жељезница које су из- 
лазиле преко Далмације на море. 

2) Наследили смо двоструки жел>езнички си- 
стем: ускотрачни и onaj   нормалног   колосека,   И 

3) Наследили смо неколико приватних же- 
љезница: аустр. Сидбан, оријенталну жољезницу 
и неколико индустријских и других приватних 
жељезница као у Војводини и Црној Гори 
(барска). 

Све три ове ствари захтевале су одмах у no- 
четку одређена програматска опредељења, o че- 
му hy мало касније говорити. 

Поред свих ових досада набројаних односа и 
чињеница, који су меродавни за одре1)ивање сао- 
браћајне политике долазе jom нарочито и гео- 
политички обзири. Ови геополнтички и раније 
поменути национално-политички и администра- 
тивно-политички обзири и јесу главни разлози 
који су ме нагнали да проучавам ово питање сао- 
браћаја и да o њему говорим. 

Из свега тога пружају нам се озбиљне поуке 
o којима ната дрл(авна политика мора водити ра- 
чуна. Ja сам једном приликом раније, говорећи o 
Балканском пакту, споменуо све те односе у про- 
тлости. Рекао сам и подвукао затто услед тих гео- 
графских, теренских и геополитичких узрока није 
могло у току историје да дође до тотализације 
Балкана, до уједињавања у једну државу и стапа- 
ња у једну нацију, као што се то догодило на 
Апенинском и Пиринејском полуострву. Шта ви- 
me затто се ни сродни југословенски народи нису 
у прошлости могли да споје у један народ и јед- 
ну државу, него су у исто време у разним преде- 
лима Полуострва имали посебне државице. Ha 
томе проблему сломиле су се две царевине Тур- 
ска и Аустрија, да и не спомињем односе из ста- 
ријих времена. Tai задатак и ту историјску миси- 
ју има да изврши Југославија. У далекој про- 
тлости биле су препреке несавладљиве: тешке те- 
ренске прилике, непроходне велике планине, одво- 
јена морска обала, велике реке итд. Данас je тех- 
ника савладала све те природне теткоће и препо- 
не. (Министар саобраћаја др. Мехмед Спахо: Са- 
мо техника не савлађује финансије! To ie најваж- 
нија ствар!). И то се може савладати. Ми смо 1922 
године закључили зајам од 100 милиона долара. 
(Министар саобраћаја др. Мехмед Спахо: Само их 
нисмо добили). Ту се увек има у виду оно тто je 
главно: провизије. 

Тунели уклањају саобраћајно и највеће пла- 
нине, a мостовима се саобраћајно пресутују нај- 
шире реке и језера. Од њене политике, од њеног 
схватања свих тих крупних проблема зависи, хо- 
ће ли она тај задатак решити, хоће ли ту историј- 
ску мисију испунити. 

Политичко јединство само no себи није до- 
вољно. Оно сачињава само предуслов, оно даје 
само могућност да се изведе и изврти све оно 
друго, све оно остало, што сачињава битност и 
суттину једне органске државе, способне за жи- 
вот за сва времена и за све прилике. 

Ja сам већ напред споменуо, да Југославија 
не сачињава једну повољну географску целину. 
Додајем к тому, да Југославија нема ни све атри- 
буте једне органске државе, али не с обзиром са- 
мо на наша три дела народа него ни с об:шром на 
односе у једном те истом делу народа. Тако ни 
Србија са Црном Гором не сачињава у свему ор- 
ганску целину као ни Хрватска н Славонија са 
Далмацифм. Можда je то за многе једно иеутод- 
но изненађење, али je потребно консгатовати и 
упозорити на све недостатке и погретке, да 6и 
се могле на време отклонити. Te околности иско- 
ритћују нати непријатељи, зато je ната дужносг 
и најпреча брига да од Југославије створимо јед- 
ну органску државу, a она то може постаги, у np 
вом реду ако се проблем натег саобраћаја пра- 
вилно рети. 

Ko o свима овим стварима нема поимања и ко 
за све ове високе проблеме нема схватања ни ра- 
зумевања, тај не сме као искључиви стручњак го- 
ворити o питањима натег саобраћаја, a jom мање 
њиме руководити. 

Ja држим да см изнео све оне моменте, све 
оне чињенице, околности и напомене који могу 
утицати и који су одлучни за одређивање и утвр- 
ђивање нате саобраћајне политике. Сви ти поме- 
нути односи: географски положај, унутрашњи те- 
ренски и хидрографски однотаји, питање излаза 
на море, спољно-трговински   (увоз    и    извоз)    и 
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транзитни односи, привредни, нарочито пољопри- 
вредни интереси, унутрашњи промет и трговина, 
национално-политички и административно-поли- 
тички обзири, наципнално-културни и привредно- 
културни, спол.но иолитички односно стратегиј- 
ски, онда поменути геополитички обзири и одно- 
си наслеђене односно постојеће мреже, — јесу 
фактори који утичу на одређивање наше желез- 
ничке мреже. To су елементи наше саобраћајне 
политике. Ja опет истичем: за овај збир разновр- 
сних питања и проблема могу ли бити надлежни 
стручњаци обични инжињери и техничари или je 
то предмет једног широког државничког и полн- 
тичког схватања?! Тиме наравно није искључено 
да и техничари могу бити државници и полити- 
чари, као што je био на пр. пок. Пашић, a напо- 
слетку имамо и једног Министра нестручњака, 
али зато политичара, a тако и треба да буде. 

Када су нам познати сви ови елементи наше 
саобраћајне политике, онда поједине железничке 
пруге происходе саме собом из тих разних обзи- 
ра и задатака које имају да реше. Зато ja и не на- 
меравам да пођем истим путем као и они разни 
пројекти, него ћу да се држим начелних питања 
и ствари. 

Одмах у почетку пред нама су стајала у сао- 
браћајној политици отворена три питања и iipo- 
блема: 

1) иостојеНу жељезничку мрежу, која je била 
испрекидана, јер je била истргнута из другнх, iy- 
ђих и посебних жељезничких мрежа, учинити 
многим краћим спојевима и мостовима једном ор- 
ганском целином, тако да сачињава једну нову је- 
динствену мрежу према новим приликама и т- 
дацима; 

2) требало je одмах заузети одлучно и дефи- 
нитивно становиште у питању двоструког систе- 
ма жељезничког колосека, ускотрачног и нормал- 
ног и према томе се у будућности равнати, и тре- 
ћи, најважнији 

3) проблем изградње нових жељезничких ли- 
нија. У том погледу требало je утврдити осиовна 
начела и задатке, које има нова железничка поли- 
тика да реши и према томе одредити и пруге које 
се имају и којим редом градити. 

Што се тиче првог питања, односно прве кон- 
статације, да су поједини делови затечене однос- 
но наслеђене железничке мреже биле у склопу 
других туђих жел^езничких мрежа или су сачи- 
њавале посебну мрежу, тако на np. железнице у 
Словенији биле у склопу аустријских железница, 
жел>езнице у Војводини, Хрватској и Словенији 
биле у склопу угарских жел^езница, a жељезнице 
у Србији, ЈужнО] СрбИЈИ, Црној Гори, Босни и 
Херцеговини као и у Далмацији сачињавале сно- 
ју посебну жел^езничку мрежу, дакле без орган- 
ске повезаности, један од првих задатака нате 
саобраћајне политике био je raj, да се делови тих 
некада страних или пасебних мрежа поједивим 
KpatiHM пругама и извесним коректурама, Kao И 
краћим пругама са мостовима преко река повежу 
и укопчају у једну поиу жо.коамичку мреж\- name 
државе, која бн сачињавала једиу органску целм- 
ну, која има Другб цил.еве, друге задатке и другу 
оријентацију, него што су je имале upe, a наро- 
чито оне које су припадале страним жел>езннчким 
мрежама. 

Te спојне пруге, које би повезале-постојеће у 
једну нову органску  мрежу, јесу у  главиом ове, 

идући од запада на исток (неке су од ових пруга 
сада у изградњи): 

Кочевје — сушачка прута. Има три варнјанте. 
Ова би пруга везала жељезничку мрежу v Слове- 
нији најкраћим путем за сушачку луку. 

Шент — Јанж — Севница, кратак спој од 12 
км. за сврсисходнију унутрашњу везу у Сло- 
венији. 

Рогатец — Крапина, као веза измеНу жељез- 
ница у Словенији и Хрватској. Ова je пруга већ 
довршена. 

Затим Вараждин — Копривница као важна ве- 
за у жељезничкој мрежи у Хрватској и Славонији. 

Типичан пример како се води желзезничка по- 
литика je наслеђена мрежа у Војводиии као са- 
ставни део жељезничке мреже предратие Краље- 
вине Угарске. Све пруге у Угарској биле су диа- 
гоналне, т. ј. све су ишле од центра државе, Бу- 
дим Пеште, према периферији државној. Тек кас- 
није су прављене no где где трансверзалне пруге 
и то већином приватним капиталом као Еицинал- 
не пруге. Тако смо ми затекли, да између наших 
појединих крајева у Војводини, Бачке и Банага, 
као и Барање није било ни једне везе, јер мађар- 
ској управи није било стало до тога, да су југо- 
словенски крајеви сврсисходно повезани жељез- 
ницама. 

У том погледу je направљена веза са мостом 
преко Tuce Тител — Перлез — Орловат и веза 
код Сенте са привремемим мостом, али je joni у 
ту сврху неопходна веза Стари Бечеј — Нови 
Бечеј са мостом на Тиси, a мост код Сенте да се 
замени сталним. Осим тога потребна je веза из- 
међу бачких и барањских жељезница код Бездана 
са мостом преко Дунава, као и веза са сремском 
жељезницом код Бачке Паланке — Илок — Шид 
са мостом преко Дунава. 

У ТЈ сврху потребне су даље везе са Србијом 
Смедерево—Ковин, Београд—Панчево, са великим 
мостом већ довршсна, Кленак—Шабац, која je већ 
довршена, a ca Босном Сремска Рача — Бос. Рача, 
где je мост довршеи. 

Код ускотрачне мреже осим веК извршеног 
важног cnoja Ужице — Вардиште преко Шарган 
планине неопходно je потребан спој Билећа — 
Гацко — Фоча — Устипрача, који скраћује пут 
Београд — Груж за неких 160 километара, сада 
у изградњи. 

Дал.и евентуални спојеви ускотрачне мреже 
кроз Црну Гору односно Зетску бановину зави- 
сили би од изградње нормалних јадранских пруга, 
o чему ћу касније говорити. 

Са овим већином кратким спојевима и мосто- 
вима би се повезала nama жел.езничка мрежа у 
једну органску целину, која би опречила дуго- 
трајно вожење унаоколо и л.уди и робе, mro по- 
скупљује подвоз и повећава   губитак у времену-. 

()иа тачка програма требала je бити најхит- 
mija, коју je ТребалО у ЦеЛОСТМ сироисстп sa np- 
вих 5—6 година. To би значило једно сврсисходао, 
свесно цил.а, спровођење name саобраћајне одно- 
ciio жељезничке подитике. 

у иоглсду другог основног питања иаше же- 
л.езничке политаке тј. у noi/io/iv питања уско- 
трачних жедовница такође се аогрешно поступа- 
ло и лутало кроз ових 16 година, тако да ни ono 
питање није иравилио im дефтттииио решено. 
Ilira више ми ни даиданас не знамо какво заправо 
гледиште у TOM тиледу name Министарство сао- 
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браћаја заузима односно на којем становишту 
стоји. Поменути пројекти такоНе нису сагласни у 
томе, али je Министарство морало за 16 година 
Beh створити и усвојити једно мишљење. 

Пре свега питање je иогрешно поставЛ)ено. 
Не ради се o томе да ли je уски колосек добар, 
довољан, рентабилан итд., него je питање да ли за 
вазда задржати двоструки жељезнички систем и 
нормални и ускотрачни. Није у питању ваљаност 
уског колосека него двоструки систем истодобно. 
Тако постављено питање изгледа сасвим друкчи- 
је и много je теже природе те заго je и захтевало 
већ одавно своје решење, што je нажалост до да- 
нас пропуштено. 

Када су се у Босни и Херцеговини иза окупаци- 
је no Аустро-угарској монархији почеле градити 
жељезнице уског колосека, онда je то било за ову 
покрајину од велике благодати. Te покрајине као 
периферијски део једне државе у пропадању биле 
су у најпримитивнијем економском и културном 
стању, без икаквих колских путева, a камоли же- 
љезница, осим нормалне пруге Бања Лука — Бо- 
сански Нови, o којој he касније бити говора. Сва 
привреда на на1нижем ступњу. Њене богате шуме 
и руде нетакнуте. За такву запуштену и запарло- 
жену земљу градња ускотрачне жељезнице била 
je велика добит и знатан корак унапред. Зато су 
оне кроз прве три деценије и могле извршити пот- 
пуно свој задатак и удовољити економскнм и 
саобраћајним потребама једнс земље у таком 
стању. 

Није тако било у предратној Краљевини Ср- 
бији. Тамо je већ постојала, и ако ретка, мрежа 
нормалних жељезница када je отпочела 1905— 
1912 и градња ускотрачне желзезнице. Борба се 
водила жестока око тога и нажалост победила je 
она страна која je била за градњу ускотрачне же- 
љезнице. У том су играли претежну улогу, како 
каже г. инж. Васковић, финанси1ски обзири, 
„услед чега се дошло до најкрупнијих погрешака, 
до колизије уског и нормалног колосека. Многи 
претовари везали су руке организацији саобраћа- 
ја...". Свакако да je на ту одлуку утицало и оп- 
стојање ускотрачне мреже босанских жељезница 
и замамљиве сугестије од стране Аустро-Угарске 
да спојем преко Мокре Горе може Србија добити 
свој „излаз на море". Какав je то бедан излаз на 
море преко две велике планине (Шарган и Иван) 
са једним заобилажењсм више од 140 километара, 
ускотрачном пругом делимично зупчаницом у 
релативно малену грушку луку — није потребно 
истицати. Да није тада у Србији учињена та вели- 
ка грешка, питање ускотрачне железнице иза ује- 
дињења свакако би се лакше решило. У Бугар- 
ској je у своје време такође вођена жестока бор- 
ба no истом питању. да ли да се уведе двоструки 
железнички систем, нормалан и ускотрачан. Ha 
њихову cpehy у том погледу победила je страна 
;ta јединсгвен, нормалан систем. 

1 [е ради се дакле o ускотрачном колосеку 
као такиом. Ствар je у том иогледу јасна и no- 
зната: за једну примитивпу, економски неразвије- 
ну земл^, где нема никаквнх саобраћајних сред- 
става, ускотрачне железнице су добро дошле и 
one могу да задовол.е све потребе у таквим при- 
ликама. Тако су и у Босни оне извршиле сјајно 
свој задатак. Г. инж. КузмановиЈ! дакле није имао 
потребе да узима у заштиту и брани уски коло- 
сек. To je нама из Боснс и Херцеговине још мно- 
ro боље познато. Али изгледа дв r. Кузманови^у 

није било познато, да je још пре рата била доне- 
сена одлука у Босни да се ускотрачне   железнице 
постепено нормализују. Босанско-хериеговачки Са- 
бор  1912 године био je већ прихватио за ондаш- 
ње   босанско - херцеговачке   прилике   велики   ин- 
вестициони    програм,   a   био   je   одобрен   и   за- 
јам  за   извођење   тога   програма,   према   коме je 
била предвиђена градња нормалне пруге   Шамац 
— Добој и нормализовање    пруге Добој—Сара- 
јево тако да би се добила директна најкраћа веза 
нормалног  колосека  Пешта—Сарајево.    C   друге 
стране била je предвиђена изградња   пруге нор- 
малног колосека  Бања  Лука—Јајце  и  Бугојно— 
Рама,  a  нормализовање   пруге   Јајце—Бугојно и 
Рама — Мостар,    чиме   би   се   добила    директна 
најкраћа    веза    Мостар—Рама—Бугојно—Јајце— 
Бања Лука—Загреб—Беч. Ова подела на две глав- 
не пруге нормалног колосека није наравно одго- 
варала  потребама Босне  и  Херцеговнне, него je 
одговарала    ондашњим    приликама и  захтевима 
обе поле бивше монархије Аустро-Угарске. Једна 
би била мађарска a друга аустријска пруга и ути- 
цајне економске сфере. Нас данас интересира са- 
мо то, да се je већ и у Босни почело било са нор- 
мализовањем ускотрачне железнице. И да je Свет- 
ски рат избио само 4—5 година    касније, те би 
пруге биле већ и изграђене. Привредни живот у 
Босни и Херцеговини толико се je био већ развио, 
нарочито експлоатацијом шума и рудника, с тим 
у вези шумска и рударска индустрија, увоз и из- 
воз, да je капацитет ускотрачне    железнице већ 
био претесан и премален, да се je морало присту- 
пити  нормализацији  ускотрачног  система.    Зато 
врло згодно каже г. инж. Ђурић у своме пројекту 
,,да су узане пруге само претходница нормалног 
колосека".    Када  сам  већ  при томе, налазим за 
потребно да наведем    нека    мишљења и o апсо- 
лутној вредности и недостацима уског колосека. 
У погледу путничког   (особног)   саобраћаја   др- 
жим да није потребно много доказивати, да уски 
колосек и no дугом трајању вожње (30 киломе- 
тара на сат) и no конфору не може задовољити 
потребе данашњег путничког    саобраћаја    поред 
аутомобила  и  експресних  возова нормалног  ко- 
лосека и да je он само за невољу. У погледу пре- 
воза робе довољна je чињеница, да je капацитет 
ускотрачне железнице много мањи од нормалних, 
те да je експлоатација уског колосека скупља од 
експлоатације  нормалног    колосека,  na  да нема 
разлога загрејавати се за овај ускотрачни систем. 
Осим тога r. инж. Ђурић наводи да je „погрешно 
мишљење да je уски колосек увек знатно јевти- 
нији   од нормалног".  Осим можда   у   брдовитим 
крајевима. 

Али понављам опет, главно тежиште лежи у 
двострукости система наше железничке мреже и 
највеће тегобе и сметње леже у томе т. ј. у коли- 
зији оба система ускотрачног м пормалног, која 
долази иарочито до изражаја у неизбежном пре- 
товару робе, који je скопчан са знатним губитком 
времена и поскупљивању транспорта, што je у 
трговинском погледу од одлучног значења услед 
повишења цена и губитка у комерцијалној бр- 
зини. Зато r. инж. Ђурић и долази до сасвим о- 
правданог закључка, „да се наша главна мрежа 
има нормализовати, јер у једној држави нема ме- 
ста за две железничке мреже". 

C обзиром на све ове чињеиице и констата- 
ције, једино правилно решење овога питанЈа на- 
ше железничке политике било je, да се одмах с 
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почетка донесе једно начелно, програматско ре- 
шење, којег би се онда Министарство саобраћаја 
имало у својем претстојећем раду придржавати. 
У том решењу требало je установити следеће: у 
погледу наше будуће железничке мреже усваја се 
и установљава једнолик железнички систем и то 
онај нормалног колосека. Али како у неким на- 
шим покрајинама већ постоје пруге уског коло- 
сека, то ће се у најкраћем времену изградити са- 
мо оне пруге уског колосека, које служе као спо- 
јеви постојећих пруга, тако да се тиме постојеће 
пруге повежу и укопчају у једну јединствену ор- 
ганску целину, у једну железничку мрежу уског 
колосека, како би се постојеће пруге могле што 
боље искористити и одговорити сврси сходно но- 
воствореним приликама. Нове железничке пруге 
уског колосека у другим правцима неће се више 
градити. 

Ова овако повезана и установљена мрежа, 
односно пруге уског колосека трајаће све дотле, 
док се не укаже потреба, односно не настану та- 
кве прилике, да се те поједине пруге. постепено 
нормализују. 

To нормализовање имало би се спроводити 
у вези са изградњом нових пруга нормалног ко- 
лосека. Чим би таква једна пројектована пруга 
пролазила делимично истим правцем где већ по- 
стоји ускотрачна пруга, тај део ускотрачне пруге 
имао би се нормализовати. Ha та.ј би се начин с 
временом и постепено цела ускотрачна мрежа 
претворила у нормалну. У поменутим пројектима 
предвиђена су таква нормализовања ускотрачних 
пруга на пример на пројекту пруге Београд— 
Сплит и Сарајево—Подгорица. Ha оним деловима 
пруге где би на овај начин пролазиле неко време 
обе железнице, и нормална и ускотрачна, поста- 
вио би се колосек са три шине. 

Према томе утврђеном програму имало се je 
приступити изградњи оних спојних пруга за ком- 
плетовање односно укопчавање пруга у једну 
органску мрежу уског колосека. У том погледу 
заиста je и на време извршена главна ствар: спа- 
јање ускотрачних пруга у Босни и Србији изград- 
њом пруге Ужице—Вардиште преко Мокре Горе, 
као и изградњом пруге Београд—Обреновац у- 
спостављена je веза са Београдом. To je одиста 
учињено према овом плану и програму брзо и на 
време, што се мора похвално истаћи. Али се не 
може разумети ни опростити, што није у истом 
раздобл^у изграђена и пруга Устипрача—Фоча— 
Гацко—Билећа, та давно жељена пруга, која би 
још више и сврси сходније употпунила ову мре- 
жу ускотрачне пруге и скратила железнички пут 
Београд—Море (Груж) за читавих 160 километа- 
ра, тим upe кад се je било одустало од градње 
јадранске железнице Београд—Котор. Најзад се 
приступило сада изградњи и one пруге. 

У ову групу радова спада jom веза Бугојно — 
11розор—Рама, Билећа—Никшић—Грахово—Рисан 
—Зеленика са краком на Цетиње, Пожаревац— 
Петровац—Равпа Река, евентуално Бугојно—Аре- 
жин Бријег—Сињ, као enoj ca пругом Сплит— 
Сињ. 

Да ли треба остале кракове ускотрачне же- 
лезнице као Лајковац—ВаЛ)ево, Шабац—Кови- 
л.ача везати и спојити са пругом Симин Хан— 
Тузла, дал>е да ли треба ускотрачну пругу од При- 
боја продужити дал>е од Подгорице и спојити je 
ca пругом Подгорица—Плавница, зависиће од из- 

градње нормалних пруга у тим крајевима, o чему 
ће касније бити говора. 

Остале ускотрачне пруге су индустријске же- 
лезнице те имају локални карактер. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Gospodine go- 
vornice, moram Vam skrenuti pažnju da govorite već 
edan sat. 

Др. Урош Круљ (наставља): Па јесте, али не 
могу још завршити. 

Пре него што пређемо на трећу, најважнију 
тачку саобраћајно-политичког програма, изград- 
њу нових пруга нормалног колосека, потребно je 
изнети jom неколико констатација и чињеница o 
железницама уопште, њиховом задатку и сврси. 

Саобраћајна наука je утврдила и она нас учи, 
да се ретко кад железничка пруга одмах испла- 
ћује, него je она више година, a понекад и стално 
пасивна. Друго, не сме се у рачун узимати свака 
пруга за себе него све скупа, те се тако пасиз- 
ност појединих пруга губи у целини. Из тога све- 
га произлази, да се железничка мрежа, дакле же- 
лезнице уопште, не могу и не смеју узимати ни 
третирати као једно комерцијално државно пре- 
дузеће, које треба да се исплаћује или да држава 
вуче од њих неке приходе. To напослетку нема 
ни у једној држави. Довољно je само да се ра- 
ционалним поступком и упрошћавањем админи- 
страције, нарочито рестринговањем персонала на 
потребни минимум, саобраћајни коефицијенг што 
више смањује. Наравно да ни то не сме ићи на 
штету оне сврхе којој железнице служе. И зато 
баш што железнице служе веома разноврсним 
интересима државног и националног живота и 
рада: економским у најширем CMH^V оечи, дакле 
пољопривредним, трговинским, експортним и им- 
портним, индустријским, шумско-привредним, за- 
тим опште културним, национално-политичким, 
административно-политичким, одбранбеним и оп- 
ште саобраћајним, напосе туристичким и многим 
другим, — не могу бити оне предмет за иско- 
ришћавање. Проф. г. Мија Мирковић v својој 
књизи „Саобраћајна политика" наоочито вели 
„да железнице нису саме себи циљ, него само 
средство које има да служи народној привреди 
и уопште националној заједници". Никоме не па- 
да ни на ум, да се на пример школство, судство, 
санитетске установе, a још мање јавна безбедност 
или војска исплаћује, него то све скупа служи 
интересима, просперитету и унапре^ењу једне со- 
цијалне установе или заједнице, као што je др- 
жава односно нација. To исто важи и за саобра- 
ћајну установу као што су железнице. Издржа- 
вање истих барем делимично мора се извршити 
индиректним путем и начином као и за оне Друге 
државне установе. 

Познато je врло добро, да тек изградња јед- 
не железнице подиже и унапређује пол>011ривре- 
ду, да OMoryliyje искоришћавање шума и рудног 
блага, подизање купалишта и туризма, појачање 
измене добара, дакле трговине, у свему даје јаког 
импулса за привредни и опште културни напре- 
дак. Па кад je то тако, онда je врло депласирано 
говорити, да за економски норазвијене и прими- 
тивне крајеве нису потребне железнице или да сс 
не исплаћује градити туда железиицс, као што се 
нажалост код нас још увек говори и као разлог 
наводи. Овако резоиовати значн бркати узрок и 
последицу, и према таквом схватању не би тре- 
бало у економски неразвијоним, примитииним 
земљама уопштс градити железнице, a без желез- 
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ница такве земље не могу се уопште економски 
и културно развити и тако доспевамо у један 
циркулус вициозус. 

Још једну чињеницу с обзиром на наше при- 
лике треба утврдити. Већ сам споменуо, да у 
оним пројектима има и таквих који заступају миш- 
љење поделе земље на сиромашне и богате кра- 
јеве, те да у тим сиромашним нису потребне нор- 
малне железнице. Ta господа губе из вида чиње- 
ницу, да се баш ти такозвани пасивни, ja нагла- 
шујем, привидно сиромашни крајеви протежу од 
Истре до Албаније, да они услед таквог положаја 
затварају јадранску обалу, да су се испречили 
између Јадранског мора и његове позадине. Пре- 
ма томе не би се смела уопште градити ни једна 
нормална пруга са излазом на Јадранско море. 
Они губе и то из вида, да нормалне железнице, 
које би пролазиле кроз те сиромашне крајеве, да 
то не би биле железнице искључиво за те при- 
времено неразвијене крајеве, него би то биле 
железнице за читаву државу, a пролазе само де- 
лимично кроз те пасивне крајеве јер морају туда 
проћи, пошто другог пута за излаз на море нема. 

Кад смо баш ,на томе питању пасивних 
односно сиромашних покрајина, хоћу баш да 
истакнем колико je то неоправдано мишљење у 
погледу Зетске бановине, оне покрајине за коју 
се може рећи да нема никакве железничке мреже. 

У Зетској бановини постоје сви услови да од 
ове сада пасивне земље постане једна напредна по- 
крајина. У њој се налазе велики комплекси прашу- 
ма и наслаге рудног блага, које се само због по- 
мањкања саобраћајних средстава не могу искори- 
шћавати. Ту се налазе неизбројна стада оваца на 
непрегледним планинским испашама. Осим тога ма- 
лено али млечно говече и брдски коњ најбоље врсте 
јесу специјалитети ових крајева. Рибарство помор- 
ско.речно и језерско могло би се развити до завид- 
не висине, a сада je то све у најпримитивнијем ста- 
њу, јер без разгранатих саобраћајних средстава 
не може се развити. Постоје најбол.и услови за 
развитак најразноврснијег и најплеменитијег воћа 
од лимуна и наранџе до лозе, шљиве и јабуке. 
По својој клими и телурским односима пред- 
ставља најбол.е тле за културу индустријског и 
медицинског биља, a у вези с тим и за развитак 
пчеларства. Регулпсањем кршевитих пол^а, Ска- 
дарског језера и дивљих потока ослободиле би 
се толике површине зиратног земљишта, да би 
се ова покрајина могла сама исхрањивати зрна- 
том храном. У туристичком погледу прегставл^а 
Зетска бановина првокласни објект светске знаме- 
нитости. Зетско приморје je no клими и својим 
жалима најлепши део нашег Јадрана. Бока je је- 
дан феномен светског гласа. Кршевити крајеви са 
подземним псКинама (шпилЈама), са својим ста- 
лактитима и сталагмитима, подземним рекама и 
Јеверииа, јесу тако1)е врло интересантне тури- 
стичке атракције. Па онда високе планине са гу- 
стим шумама (зеленгоре и црногорице) и пла- 
нинским језсрима пуним најукусније пастрмке и 
младице привлачиле би туристе из најудал.енијих 
крајева. A.m, :1;ф се може говорити o туризму 
без уДобног саобраћаја и иодерних убикација? 
Све то нажалост jom увек чека на изградњу овог 
ПрВОГ предуслова, на изградњу саобраћајних сред- 
става, железница и путева. Чека ево узалудно 16 
годипа. Па нска ми кажу та господа т. зв. струч- 
п.ацн: na који начин he се ови крајеви уопштс 
привести привредном подиааљу и вишој култури? 

A сада да пређем на ту трећу и најважнију 
тачку нашег саобраћајно-политичког програма. 
на изградњу нових железничких пруга. 

Када се узму у обзир сви они задаци и сви 
они проблеми и питања, која треба наша желез- 
ничка мрежа да испуни и реши, може се рећи ге- 
нерално, да су нама потребне две врсте железнич- 
ких линија: диагоналне (попречне) и трансвер- 
залне (уздужне) железнице. Под дијагоналним 
ваља разумети оне пруге које иду од североистока 
према југозападу, дакле железнице, које излазе 
на Јадранско море. Под трансверзалним пругама 
треба разумети железнице у противном правцу од 
северозапада према југоистоку, које дакле пресе- 
цају државну територију у правцу њене дужине. 
Од дијагоналних пруга осим постојеће сушачке 
и личке биле би потребне још четири пруге, a од 
трансверзалних осим постојећих северно од Саве 
и ускотрачне средином Босне и Србије још две 
пруге јужно од Саве. 

Са ових неколико дијагоналних и трансверзал- 
них пруга били би решени сви постављени пробле- 
ми и задаци наше железничке политике. 

Држим да није потребно да сада набрајам 
поједине пруге које би требало градити, као што 
чине сви они поменути пројекти. Ja сам настојао 
да питање решим начелно, a из тих начелних 
констатација происходи само собом које су пруге 
потребне да се постављени проблеми реше. 

Ja ћу опширније да говорим још само o две 
ствари: o питању Јадранске пруге, коју сматрам 
као основни и главни проблем наше саобраћајне 
политике и o томе како се нерационално и без 
разумевања ових основних проблема радило до 
сада у изградњи нових железничких пруга. 

Т. зв. Јадранска железница има свој хистори- 
јат. Предратна Краљевина Србија била je континен- 
тална земља без излаза на море. Познато je ка- 
кве су тегобе за њу проистицале из таквог њеног 
положаја у погледу извоза њених аграрних про- 
извода и у погледу увоза ратног материјала. Juni 
нам je у памети царински рат изме17у мале Србијс 
и велике Хабзбуршке монархије. Да би била осло- 
бођена тога зависног и несносног положаја, no- 
никла je у то доба значајна идеја изградње Ја- 
дранске железнице, која би Србији омогућила 
излаз на Јадранско море. Почетак пруге на срби- 
јанском земљишту био je код Прахова на Дунаву, 
где се je мостом требала спојити са румунским 
железницама, a преко Румуније са Русијом. Ha 
другој страни пруга би са територије Србије пре- 
лазила на ондашњој граници код Мердара на тле 
Отоманске царевине, na долином Дрима да избије 
код Сан Ђовани ди Медуа (Св. Јован Медовски) 
на Јадранско море. Ha овом великом пројекту 
већ се je било почело и радити. Пруга Прахово— 
Ниш—Прокупље била je већ. готова, a после ује- 
дињена продужена до Куршумлије. Настали ра- 
тови од 1912—1918 године зауставили су довр- 
шење ових радова. 

Наравно да су се послс ратова услед срећно 
измењених и проширених граница и односи у 
овом пројекту јадранске железнице знатно изме- 
нили. Није више било мотребно да излаз пругс 
буде у Сан Ђовани ди Медуа, који се и данас ii;i- 
лази на територији стране државо, када смо до- 
били пространу, дугу и много поволјНИЈу обалу 
Јадранског мора у своје руке. Тако1)е није било 
више потребно ни да пруга буде положена онако 
далеко на исток, него средином државе. Прилике 
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cj ce y OBOM погледу за нас врло повољи изме- 
ниле, те je и идеја Јадранске железнице добила 
новог полета. И заиста, одмах у почетку иза ује- 
дињења, била je сва наша јавност заинтересована 
изградњом ове пруге. Писани су чланци и распра- 
ве. Било je разних мишл>ења. Једни су били за 
пругу Београд—Сплит, други за пругу Београд— 
Котор, a код ове пруге једни за варијанте преко 
Вишеграда и Црне Горе, a други преко Косовске 
Митровкце и Пећи. Ствар je добро напредовала, 
јер je већ 1922 за градњу Јадранске пруге преко 
Вишеграда и Црне Горе на Будву—Котор закљу- 
чен и од Скупштине усвојен Закон o Блеровом 
зајму и тиме изградња ове пруге озакоњена и фи- 
нансијски осигурана. 

Али, сада долази оно жалосно, да самозвани 
и т. зв. стручњаци и људи који нису схватили 
основни проблем наше саобраћајне политике осу- 
јете остварење овог законског и финансијски оси- 
гураног пројекта, који су хтели да остваре они 
велики државници који су руководили удесом 
Србије кроз њена најтежа искушења и перипе- 
тије и од мале Србије направили велику Југосла- 
вију, и који су потпуно схватили и знали значај Ја- 
дранске железнице и хтели одмах у четвртој годи- 
ни иза уједињења да осигурају њено остварење. 
Данас, после 16 година нашег државног живота, ми 
смо још увек тако далеко од остварења овог про- 
јекта као и у почетку, услед бесциљности и нео 
ријентираности  наше саобраћајне  политике. 

Када ce узме у обзир оно што сам већ на- 
пред истакао, да je наша јадранска обала дуга 
неколико стотина километара као и теренску кон- 
фигурацију територије, јасно je, да ових дијаго- 
налних (попречних) пруга, како сам их називао, 
са излазом на море, мора бити више. Ha горњем 
Јадрану имамо пругу Загреб—Карловац—Сушак, 
са излазом на луку Сушак и Бакар. Ha средњем 
Јадрану пројектовану Унску пругу са излазом на 
Сплит—Шибеник и већ постојећу личку и шипа- 
дову пругу. Ha јужном Јадрану осим ускотрачног 
излаза на Метковић, Груж и Зеленику, који имају 
више локални карактер као излаз Босне и Херцс- 
говине на море — ми немамо таквог излаза на 
море једном жслезничком пругом. Може ce сло- 
бодно рећи, да, no прилици, једна трећина др- 
жавне територије, и то они источни и североис- 
точни делови њени, немају свога излаза na море. 

Узевши у обзир све до сад изложене окол- 
ности и суштину проблема наше железничке по- 
литике, нама су потребне још три ове диагоналне 
т. ј. јадранске железнице, осим оне пројектованс 
Унске пруге. Прва и главна железница, коју je 
уједињена Југославија требала одмах да гради, 
као што je поменутим законом из 1922 било и 
утврђено, јесте пруга Београд—Јадран a то je 
Дунав—Јадран. Ta би пруга полазила од Бео- 
града према Дрини. Тамо негде код Зворника би 
ce рачвала, те би један крак ишао уз Дрину, na 
долииом Лима, Пиве или Таре дал>е уз воду, да 
онда iipei)e у долипу Мораче, na пиз Морачу све 
до ПодгорИЦб са једпим краком на Цетиње. Одат- 
ле испод Сутормана na Приморје, a Приморјем на 
Будву, Тиват n Котор. 

Други би к|)ак niiciiiac) преко Дриве, na паТуз- 
лу и Добој. Ту би ce опет рачвао, да једап крак 
иде преко Прибипића за Бања Луку, a други крак 
из Добоја преко Сарајева n Мостара за Сплит. 
Ta пруга Веоград—Котор и Београд—Сплит са- 
чињава осповпп и пајиажпмји проблсм nanio жо- 
лезничке политике. 

Трећа оваква дијагонална пруга, на којој ce 
нешго и радило, то je пруга Ниш—Прокупље— 
Куршумлија—Приштина—Пећ, која je делом до- 
вршена a делом у изградњи. Ta пруга заправо у 
садашњим околностима и не би била она права 
Јадранска железница, него она сада има само ту 
сврху, да нашу железничку мрежу на истоку ве- 
же са Јадранском пругом. Ha н ту je учињена 
кардинална погрешка, која ce састоји у овом: 

AKO неко можда мисли да je ова пруга за- 
мишљена Јадранска железница, онда тај не схвата 
значење и проблем јадранских пруга. 

To je била пројектована Јадранска пруга за 
предратну Краљевину Србију, која je требала 
изићи на албанско 'Приморје у Св. Јован Медов- 
ски. Данас уједињењем Босне и Херцеговине као 
и Далмације са Србијом помера ce и правац ја- 
дранске пруге кроз средину државе и најкраћим 
путем на море. Ова je пруга, како већ рекох, само 
спој средње-источне железничке мреже са јадран- 
ском пругом, и предвиђени спој са Румунијом и 
Русијом. Ha и у том погледу треба имати раније 
поменуту чињеницу, да железнице у сливу Варда- 
pa гравитирају поглавито Солуну као пристаниш- 
ту Егејског мора, a Метохија no свом географ- 
ском положају долином Дрима на албанску оба- 
лу Јадранског мора. Зато ова пруга с обзиром на 
те чињенице не сме нћи јужније од Косовске Ми- 
тровице и долине Ибра, како je и била раније 
пројектована. Железница Приштина—Пећ као са- 
ставни део ове пруге потпуно je неумесна, a ако 
ce још мисли продужити ову пругу испод Чакора, 
Трешњевика и Вјетреника за Подгорицу или je 
заокренути на север преко Рожаја на Беране, a 
одатле у долину Таре и Мораче на Подгорицу, 
онда би то била једна фатална погрешка, која би 
нас коштала стотине и стотине милиона динара. 

Професор инж. r. J. Алачевић, који ce много 
бавио питањем изградње наше железничке мреже, 
такође ce противи градњи пруге од Пећи испод 
три велике планине и близу државне границе и 
пледира као много поволзнију трасу долином 
Ибра. Поред других великих техничких тешкоћа 
n близине албанске границе иаводи, да би гу- 
нел испод Чакора био дугачак близу 9 киломе- 
тара, a градња да би трајала no прилици пет го- 
дина, a тунел испод Трешњевика од пркдике 7 
километаЈ)а. 

AKO би пак пруга пошла од HeliH на север 
преко Рожаја на Беране, треба имати у виду и ову 
чињепицу: како ce развијају прилике ме1)У балкап- 
ским државама може ce рећи са сигурношћу, да 
ће у догледном времену доћи до изградње же- 
лезница у Албанији, и да ce тв албанске железни- 
це неминовно морају СПОЈИТИ са нашим железни- 
цама долипом Дрима. Чим би TO наступило, била 
би наша пројектована железиица, и она испод 
Чакора и Третњсвика или она Пећ—Рожај—Бе- 
ране, напросто парализована и промет на тим те- 
niKHM и скупим пругама био би раван нули, како 
nem r. Алачевић, 

Дакле, јсдппа сврспсходпа, očnivpana n твХ- 
пичкп најповољнија остаје пруга од Косовске 
Митровицс долппом I-lopa na ij(.'|)aiic' као enoj ca 
Јадраиском желсаппцом. Или jom бол>с: Рашка— 
Нони Пазар—Рожај—Беране—Подгорица, као 
mro Je сада пројектовапо. 

A сада да кажем ноколико речи o важности 
Јадранске пругс, њеном зпачају, и које проблемо 
има да poinii n какмс задаткс пма да пзирши. Ja- 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 393 

дранска железница, a иод том подразумевам само 
пругу Београд—Котор и Београд—Сплит има да 
изврши оно што до сада векови и разне државе 
нису извршили и спровели. Она има да пробије 
ону вододелницу Црнога и Јадранскога мора, она 
треба да споји Дунав и његове пловне притоке 
са Јадранским море.м. Она треба да начини једној 
трећини, a то je североисточним деловима држав- 
не територије и њеним аграрним производима 
излаз на море. Она треба да припреми и омогућн 
нову оријентацију наше извозне трговине, која 
ће неминовно морати да наступи. Она he омогу- 
ћити транзит неких суседних држава на наше 
море, a јасно je, да тога транзита мора бити. Она 
ће привести многе туристе северних земаља, жеЛ)- 
них сунца и гоплоте на наш Јадран. Она ће ве- 
зати најкраћим правцем четири бановинска седи- 
шта са престоницом, a неке Бановине и поједине 
крајеве тесно повезати међу се. Она ће допри- 
нети знатно и много, да Југославија постане мно- 
ro повољнија географска целина, a у геополитич- 
ком погледу створиће услове да постане орган- 
ска држава. Без ове јадранске железнице нема то- 
тализације Југославије, a без тотализације не може 
бити ни органске државе. Ja нећу да изводим да- 
ље дедукције, него питам тако зване „стручњаке", 
да ли им je иотребно још који разлог да наведем 
и да ли они схватају у политичком погледу зна- 
чење ових речи? Ова пруга je no мом схватању 
потребна у највећем државном и националном 
интересу и она he се градити кад тад. Али чим 
пре тим боље, без обзира на финансијске жртвс. 
To су оне ствари које се набављају пошто пото, 
јер су за живот и егзистенцију потребне. Кад се 
je у своје време градила трансибирска железница 
и онда су стручњаци тадањем Цару претстављали 
велике техничке потешкоће, те велике реке, те је- 
зера и мочваре, те непроходне шуме и велику 
удалЈеност и да нису начисто којим би правцем 
железницу сировели. Онда je иикојни Цар, кажу, 
узео географску карту Русије, лењиром саставио 
Москву и Владивосток, повукао праву црту олов- 
ком изме1)у Москве n Владивостока и рекао забо- 
зекнутим стручњацнма: Eno, овуда треба да иде 
сибирска  железипца! 

Miicai) o i радњи једне трансбалкаискс жслез- 
иице није ни тако ноиа. Аустри-угарска монархи- 
ја, чији државници су иекада били na завидној 
висини, када Je своје погдеде и политику упутила 
према Истоку, a као прву етапу према Солуну, 
она je, проучавајући прилике и односе на Бал- 
канском полуострву, схватила ту важност саобра- 
Најпих линија, у npiiOM реду железница као сред- 
ства за пенетрацију и економску и политичку. 
Зато je ona join upe окупације Босне и Херцего- 
нине огпочела акцију за изградњу једне трапсвер- 
задне железнице преко полуострва, наравно у 
протнвном правцу него што jć ми замишЛ)амо, 
т.ј. од северозапада ка југоистоку, дакле у смеру 
ii.eiioi' продираи.а м да TV железницу веже за 
своју железничку мрежу. 

Можда je коме iia.io у очи: Лтсуд у Босни rr 
Херцеговини, где смо ватекли изграђену једиу 
мреАу ускотрачне железнице, откуд жедезница 
НОрмалног колосека Бос. Нови—Бања Лука? Ta 
je npvi a caipahena joiu upe аустријске ОКупаЦИЈе, 
дакле још за време турске владавине. C друге 
страпс, откуд на некадањој турској територији 
жслезница од Солуиа до Скопл.а n Косовске Ми- 
тровице? Откуд да једаа   држава у пропадању 

гради баш ове две железнице? To су два пери- 
ферна дела једне те исте пруге, трансбалканске 
железнице коју je почело да изграђује Друштво 
оријенталних железница (Барон Хирш 1869 год.) 
ректе Аустро-угарска монархија. Градња je поче- 
ла с оба краја и док je био повољан терен, у рав- 
ници, изградња je ишла глатко и тако су довр- 
шене поменуте две пруге на оба краја. Да ли je 
даља изградња од Косовске Митровице преко 
Санџака—Сарајева—Травника—Јајца до Бање Лу- 
ке прекинута услед великих техничких тешкоћа, 
те услед тога из финансијских разлога или пак 
из политичких разлога, ометањем од стране Ру- 
сије — мени није познато. 

И у погледу јадранске пруге у ночетку поме« 
нути пројекти такође су толико опречни, толико 
недокументовани и ни најмање не узимају у об- 
зир оне одлучујуће чињенице и проблеме за нашу 
саобраћајну политику, које сам овде навео — да 
се ти пројекти апсолутно не могу узети као реал- 
на и основана подлога за нашу железничку поли- 
тику. Ha пример, као главни разлог противу град- 
ње јадранске пруге износе ти неки пројекти (слу- 
жбени) да неће на тој прузи бити транзита. Да- 
кле, управо према оној грчкој хистерон-протерон! 
Kao да држава гради железнице у првом реду ра- 
ди транзита, a не ради својих унутрашњих потре- 
ба. A транзит то je тек онај плус, који je добро 
дошао за боље искоришћавање дотичне пруге. У 
погледу јадранске железнице опет je пројект г. 
инж. Васковића најбољи, који вели: „једино ло- 
гично и рационално решење тога питања (изла- 
ска једне трећине државне тириторије на море) je 
комбинација трансбалканске железнице са дрин- 
ско-лимском пругом. A пројект г. инж. Миленко- 
вића каже за пругу Београд — Дрина — Пива — 
Котор, да he се том пругом најбрже и најјефтини- 
је Београд везати за Јадранско море, јер да he са- 
o6pahaJHH трошкови на roj прузи бити приближ- 
но равни годишњем ануитегу. Колико су ти npo- 
јекти и „стручна" мишљења непоуздана види се 
и no томе, да у самом једном таквом извештају 
има и контрадикција. У једној таквој расправи- 
ци, која третира поглавито железнице у Војводи- 
ни и чини преглед свих оних шест пројеката велн 
за јадранеку железницу на стр. 32: „ми морамо 
уложити свој најоштрији протест (!) иротив тога, 
да иоред уске мреже у догледно време градимо 
једну или више, јадранских нормалних пруга". A 
Beh на стр. 35 roBopehn o железничкој мрежи у 
Војводини вели: „као даља потреба указује се 
што боље укопчавање војвођанске железничке 
мреже у разним правцима, a нарочито излаз Вој- 
водине на Јадранско море". Дакле, тамо се најпре 
улаже протест против градње јадранске нормалнс 
пруге, a овде се тражи излаз Војводине на Јадра^- 
ско море. 

Сви ти дакле пројекти, услед своје опречно- 
сти, раЗНОВрсног схватања и оцељивања, у неким 
питањима и апсурдности и контрадикцијс, не ре- 
шаввју проблеме и питања нашег cao6pahaja, јер 
иису уочили све one чнњенице, околносги, прили- 
ке и питања на којима мора нзградња namer сао- 
браћаја дв аочива. Само поједииачно тј. само no- 
једипе ствари у неким пројекгима схваћене су 
правилно, као што сам Beh напоменуо. 

A сада да пређемо на досадашњу изградњу 
мових железничких линија, na да се види како се 
иерациоиално, сврси месходпо, и без икаквог ра- 
вумевања дс iiinx    проблема name саобраћајие 
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политике поступало. Наводим као пример изград- 
њу т. зв. личке пруге. 

И ова пруга има свој хисторијат. Пројекат je 
постојао већ неколико деценија за време Аустро- 
угарске монархије. Користећи се својим географ- 
ским положајем Угарска односно Мађарска држа- 
ва хтела je овом пругом да преко своје територи- 
је веже Далмацију и увуче je у своју екомомску 
сферу, a уједно да заопколи Босну и Херцегови- 
ну и дугачку далматинску обалу као и Босну и 
Херцеговину привеже за своју територију и уву- 
че у своју интересну сферу. Ривалство које je 
стално постојало између аустријске и угарске по- 
ле монархије дуго je ометало изградњу те пруге, 
a као протумера овом мађарском пројекту личке 
пруге искрсла je у Бечу одмах идеја, да се Истра 
веже са Далмацијом једном трајектжелезницом и 
тако прикопча Далмација железницом за аустриј- 
ску територију и аустријске железнице и тако па- 
рализује мађарски пројект. Најзад je победио ма- 
ђарски уплив и управа мађарских државних же- 
лезница отпочела je ca изградњом ове пруге. 

Далмација je тражила сасвим справдано дру- 
гу везу. Још нам je у живој успомсни кзко су сн- 
дашњи далматински народни посланици у бсчксм 
Рајхсрату стално тражили и сваке године понав- 
љали тај свој захтев, да се гради пруга Киин — 
Бос. Нови и да се тако веже Далмација најкраћим 
и најповољнијим путем преко босанске територи- 
је са Хрватском односно са Загребом a преко ње- 
га и са осталом царевином, Али je тај врло оправ- 
дан и природни захтев остао узалудан кроз деце- 
није, јер je уплив мађарски био много јачи. 

Што je тако било у Аустро-угарској монар- 
хији занас није никакво чудо. Али je за дивно 
чудо и невероватно да ослобођена и независна 
Југославија наставља и довршује ту у мађарским 
интенцијама, интересима и no мађарском пројекту 
започету пругу, уместо да je одмах приступила 
изградњи много повољније и краће, a према на- 
шим потребама пруге Книн ■— Бос. Нови. У томе 
лежи сва иронија и неразумевање! Треба ли мож- 
да личка железница, no мишљењу оних који су je 
градили, да буде излаз на море за оне обласги, 
пруга која се пење на висину од 1100 м. над мо- 
рем и која je зими нсколико недеља затрпана cne- 
гом дакле без caoopaiiaja?! Наводи се као разлог 
да je пруга већ била упола готова и ^а ct: je мо- 
рала довршити. Држим да тај разлог апсолутно 
нијо оправдан. Могло се je врло зголио изграђс- 
ни део пруге окрснути и наставити другим прав- 
цем према нашим новим приликама и погрсблма. 
Тако се je на np. могла пруга окрснути од ci;nin- 
це Врховине преко Плитвичких jeaepa на Бихаћ. 
која би поред унске пруге била миого сврсисход- 
нија и која би према нашем железничком програ- 
му сачињанала један део оне трансворзалне нругс 
јужно од Саве, пруге Огулин — Врховино — Би- 
xah — Бос. Нови — Бања Лука -- Прибиии!) - - 
Добој — Тузла — Зворник — Бсоград. Од Д(>боја 
до Београда дакле јадранском пругом за Сплит. 

Осим тога требало je имати у виду да na бо- 
санском землзишту постоји пруга ускога колосе- 
ка Книн — Срнотица — Приједор, т.зв. ШипвДОВА 
железница која тако1)е веже Книп преко Бос. 1 \о- 
вог и Сиска са Загребом. И сада долази ono нај- 
важиије: поред ове две пруге, личке и шипадове, 
које вежу иста два места Книн — Загреб, Мини- 
старство саобраћаја закл.учујо уговор и даје у из- 
градњу и унску пругу, која лежи изме1)у ове двс 

споменуте, тако да ћемо за релативно кратко вре- 
ме, када се доврши унска пруга имати у једном 
релативно уском подручју тако рекућ једну no- 
ред друге у истом правцу три пруге између ста- 
ница Загреб — Книн, док у другим широким и 
пространим областима немамо никаквих железни- 
ца. Ja држим, да се овакав рад ne може назвати 
рационалним ни праведним, нити je према општим 
државним потребама. 

C обзиром на до сад речено o личкој и ја^ 
дранској железници констатујем овде жалосну чи- 
њеницу, да je слободна и независна Краљевина 
Југославија одмах првих година свога опстанка 
наставила и довршила у мађарским концепцијама 
и интересима пројектовану личку пругу, a за ny- 
них тих 16 година није била у стању да изгради 
и доврши једну пругу пројектовану у србијанским 
концепцијама, пругу од ванредне важности за це- 
локупну нашу државу. 

Све ове нерационалности, нецелисходности и 
погрешке у градњи железница проистичу из тога, 
што наше Министарство саобраћаја од почеткз 
није имало једног одређеног правца, једног плана 
односно програма сачињеног на темељу правил- 
ног схватања, разумевања и знања свих проблема 
и питања наше саобраћајне политике. Да се je тако 
поступило одмах у почетку, резултати би били 
сасвим друкчији. 

У вези са јадранским пругама потребно je ре- 
ћи коју и o нашим јадранским лукама. Ha горњеи 
Јадрану имамо Сушак, na средњем Јадрану Сплит, 
Шибеник. Ha јужном Јадрану са ускотрачном же- 
лезницом у Метковићу, каналом Неретве, у Гружу 
и Зеленици, у Котору без железничког излаза и 
у Бару са кратком, малом, ускотрачном железни- 
цом која je још увек у страним рукама. Сва ова 
пристаништа и луке на јужном Јадрану су врло 
малог капацитета и ne би могле послужити као 
излазна тачка за замишљену јадранску железницу 
Београд — Будва — Котор. Спомињат je Котор 
као излазна тачка, али будући да je Котор јако 
увучен као крајња тачка једпог дугог залива те 
услед плићине и тескобе немогућно je проширити 
га у луку већег калибра. A за изградњу јадрапске 
пруге према Боки неопходно je потребно као изла- 
зна тачка једна трговачка лука великог стила и ка- 
либра. За такву луку долази једино у обзир Будва 
куда he да прође пројектонана јадрапска желез- 
ница. Будвански залив има све услове да постане 
иаша главна трговинска лука на јужном Јадрану. 
Заклоњен с југа повеликим, брдовитим остриои 
Св. Николе, које je одељено од копна само јед- 
ним уским и плитким гребеном могао би се пре- 
творити у један пространи базен односно луку у 
којој би могли пристајати и највеКи бродови. Бу- 
два и будвански залив имају још и ту прсдносг, 
mro леже у близини и управо паспрам ()тратском 
мореузу, a ro je вратима Јадрапског мора, тс се 
много добија у комерцијалној брзини, јер у лукс 
средњег и горњег Јадрапа губе теретии бролопн 
no два-три дана више путовања. Будва би била 
nama главна трГовачка лука na доњем (јужном) 
Ладрапу, a то je за једну треКииу num ДрММИЖј 
гсригоријс. Боко-которски залив и лука у Титу 
ОСТ&ЛИ би као база, склониште и лука за пашу 
морнарицу. 

Досапаиам! рад н поступак наше поморске 
управе нажалост MKOi|e не може задонољити. По- 
морска дирокција У Сплиту, као једино надлежна 
за iiamv иоморску управу, »одила je бригу само 
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o лукама на горњем Јадрану. Приморје јужиог Ја- 
драна потпуно je занемарено. Од унутрашњег ин- 
вестиционог зајма утрошено je 65,000.000.— ди- 
нара на уређење и изградњу лука. Све je то утро- 
шено на луке од Сушака до Сплита. Нешто врло 
мало у Гружу и Котору, a даље од Боке до Boja- 
ne ни једног динара. Жалосно je погледати оно 
прекрасно Приморје без лука, без пристаништа, 
без саобраћаја. Улцињ, најлепше жало и примор- 
ско купалиште на Јадрану, нема ни пристана, где 
би могли пароброди пристати, a камоли једне лу- 
ке. Петровац на мору, тако исто. Шта вреди ова- 
ква обала без луке и везе са позадином? Апсолут- 
на je потреба да све три наше поморске банови- 
не: Савска, Приморска и Зетска добију свака сво- 
ју засебну дирекцију поморског собраћаја са по 
себним буџетима и кредитима, a све три да буду 
наравно  подређене Министарству саобраћаја. 

Када бих сада на крају хтео да учиним један 
резиме или да кажем какав je биланс рада Мини- 
старства саобраћаја за 16 година, ja бих се изра- 
зио овако: Не може се рећи да je тај биланс па- 
сиван. Учињено je заиста много, али то много 
што je учињено јесте само у техничком и у сао- 
^раћајно-техничком погледу. У саобраћајно-поли- 
тичком погледу пак учињено je врло мало, скоро 
ништа. Није решено ни једно питање, ни једаи 
проблем наше саобраћајне политике — нису пове- 
зане оне испрекидане пруге нормалног колосека у 
једну хармоничну целину. Исто то и код ускок 
колосека. Није решено питање, нити заузето ста- 
новиште у погледу двоструког система колосека 
т.ј. која судбина очекује уски колосек, да ли je 
он само провизоран или сталан. И треће, у погле- 
ду изградње нових пруга не само да нису изгра- 
ђене оне најважније линије за наше прилике, него 
није показано ни правилно схватање o најважни- 
јим проблемима нашега саобраћаја, који су од 
животне важности no будућност наше државе. Ни 
у чем није се показала једна сврсисходност, једна 
смишљеност, једна рационалност, ни разумевање 
основних и главних проблема. Једном речју, pa- 
дило се без једног унапред утврђеног плана и про- 
грама, који би происходио из једне добро смиш- 
љене саобраћајне политике. 

Hehy рећи да je дванаести час, али велим да 
je крајње време, да се у том погледу пође другим 
путевима, као што се je, изгледа ми, и пошло. 

У задње време почео je интензивнији рад на 
изградњи наших железничких пруга. Могу са за- 
довољством констатовати, да су све те линије, мо- 
4ке се peha, у духу и смерницама овде нзложеног 
програма. Иарочито трансвсрзална пруга Краљево 
— Чачак — ВалЈево — Зворник — Тузла — Добој 
— Бања Лука, затим пруга: Рашка — Нови Г1а;->ар 
— Рожај — Подгорица, затим Пожаревац — Ку- 
чево — Штубик — Кладово, као веза са румуп- 
ским жслезницама, загим пруга: Устипрача — Фо- 
Ш — Гацко — Билећа и још неки краћи спој:ви; 
онда нормализовање пруге Добој — Сарајево, све 
су то пруге које одговарају потпуно овдс изложе- 
noM програму. 

Једино што запажам да се ме\)у свим овим 
пругама не спомињу неки важни железнички eno- 
јеви у мрежи војвођаиских железница, a наро- 
чито нигде се ne "види намера за опу пругу o KO- 
JOJ сам овде нарочито говорио: o јадранској пру- 
зи Београд — Дрина — Тара (или Пива) — Под- 
горица — Котор. Сви остали пројекти ne могу за- 
кенити mmi надокнадити ову пругу, која je од 

примарне важности национално-политичке и гео- 
политичке. Један део ове пруге je додуше пред- 
виђен Ваљево — Дрина и Ваљево — Београд, 
али o наставку долином Дрине, Таре или Пиве не- 
ма нигде спомена. Држим да je то недостатак, ко- 
ји се мора кад тад пакнадити. Чим пре тим боље. 

Тиме завршавам. (Одобравање na левици). 
Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima sena- 

tor g. Pavle Vujić. 
Павле Вујић: Жао ми je што и сада, као и но- 

ћас што je било, морам да говорим пред овако ма- 
лим бројем колега. Ja нећу улазити у то, због чега 
je тако, али хоћу унапред да вам кажем, да hy го 
ворити врло кратко, јер знам да вам није лако слу- 
шати дуге говоре. 

Пре него што пређем на питање, ради чега 
сам узео реч, хоћу да споменем две пруге, које ме 
интересују и које no моме мишљењу имају врло 
велики стратегијски значај, што нарочито подвла- 
чим. Једна je пруга, која je и без интервенције нас 
сенатора требала већ прошле године да буде гото- 
ва, то je пруга Куршумлија—Приштина. Мало je 
чудновато да je та пруга остала неизрађена, док 
су с обе стране готове и то једна до Куршумлије, 
a друга од Приштине до Пећи. Објашњење he нам 
свакако дати г. Министар саобраћаја. Ja ћу поме- 
нути и још једну другу пругу, то je Прибој—При- 
јепоље—Бијело поље. И њу сматрам да je поред 
осталога и стратегијска. Хоћу прво да објасним за- 
што мислим да су обе пруге стратегијске. 

Ko зна, господо, да у будућности ближој или 
даљој не буде Јужна Србија поприште борби са 
непријатељима. Ове две пруге уског колосека има- 
ле би споредан стратегијски значај, јер би доноси- 
ле или доводиле ne само трупе него и материјал из 
позадине na поприште борби. Али обе пруге имају 
и други, економски значај, затим трговачки значај 
и тако даље. 

Kao Ужичанин мало hy више рећи o прузи Ko- 
ja нас Ужичане тангира, o прузи Прибој—Бијело 
поље. Ви знате да су ранији Министри изградили 
пругу Увац—Прибој и сасвим je природно да се та 
пруга продужи. Цео елаборат je готов, чак су и 
секције за градњу пруге биле на терену и остало je 
само да се ради та пруга (Министар саобраћаја 
др. Мехмед Спахо: Само да се нађу nape, na да 
се ради!). Овде je долазила депутација из Санџака 
и Црне Горе. Било их je 40 na броју. И ja сам био 
умољен да се придружим тој депутацији. Нисам 
свугде ишао где су они ишли, али сам на неколико 
места, код неколико важних фактора и ja био. Тако 
сам био и код г. Министра саобраћаја, затим код 
г. Министра војске и морнарице итд. Међутим, сва 
обећања која су нам тада дали, остала су неоств-а- 
рена. Ни један динар није утрошен у ту сврху. Мо- 
лили смо r. МинистЈЈа саобраћаја, молили смо за- 
тим г. Министра финансија, a исто тако и r. Мини- 
стра војске да бар ако ни зашто друго^ a оно да 
се даде посла тој сиротињи, нека се барем који 
милион динара у ту сврху одобри. Међутим, ни- 
шта ннје ура1)ено у том правцу. Секција je преме- 
штена, елаборати су израНени али се пруга не 
ради. Све наде оног сиромашног становништва 
да се нешто уради остале су узалудне. 

Незгодно je, господо, и понавл>ати ono што je 
Beh и у штампи говорено, колико je та пруга важна 
бар са гледишта економско-трговачког. Али ja хоћу 
само две три мисли у том правцу да изразим. Цео 
тај крај, Санџак са Црпом Гором. на свим жељез- 
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иичким картама премазан je белом бојом. Мора чо- 
век да жали те људе колико je, ако хоћете и држа- 
ва као и сви други фактори, који су дужни o томе 
водити рачуна, неправедна према читавом једном 
крају, да су га оставнли без жељезничког саобра- 
haja. Још се путеви нешто н раде, али жел>езнице 
се нажалост не граде. 

Долина Лима, господо, то je долина у којој je 
никла стара српска култура. Долина Лима у доба 
Немањића била je једна од најплодиијих долина, 
то je крај један од најлепших и најдивнијих.*Та 
долина je била у исто време, господо, гнездо ода- 
кле су излетали наши л>уди као орлови, крећући се 
на север. To су ти људи, за које сам рекао прошле 
године, да припадају динарском типу, људи, који 
су ишли на север и населили многе наше крајеве и 
дали живота целој западној страни наше земље. 
Али и ако су некада ти орлови излетали, данас je 
њихово гнездо. не велим пусто, али свакако запу- 
штено. Нико o њима не води рачуна. Да то пот- 
крепим доста je ово да кажем, господо, да се у тој 
долини Лима, колико се сећам, налази 15—20 ру- 
шевина старих манастира, налазе се остаци градо- 
ва, јер je некада ту живот био јако развијен. Ето 
том долином требала je та пруга уског колосека да 
проструји. да тај живот подигне, да и тамо процва- 
ти мало благостање, и да онај народ тамо мало 
више осети да држава није према њему маћеха, 
како то сада изгледа. 

Господо, сваке године у Сенату, ово je већ пе- 
ти пут, говорим o тој прузи. Сви су Министри, и 
ранији и садашњи, обећавали, али ни један није 
учинио онолико колико je требало да се учини. 
Морам признати један изузетак у прошлости. 
да се има захвалити г. Андри Станићу, бившем Ми- 
нистру o коме hy мало касније говорити, да je пру- 
га Увац—Прибој направлзена за неколико киломе- 
тара, na je тако једина гранична варош у Санџаку 
Прибој везана са овом пругом уских босанских 
жељезница. 

Толико сам сматрао за дужност да кажем, мо- 
лећи г. Министра пред вама свима и желеНи да ми 
после одговори и обећа овако јавно, да he барем 
ове године штогод учинити за ову пругу. 

Из упадице, коју je малочас добацио г. Мини- 
стар саобраћаја види се, да са себе скида одговор- 
ност. Ja у то не могу да улазим, јер сам синоћ ре- 
као за нашега Министра финансије да je диктатор 
и да често не улази у суштину проблема које ре- 
шава. него просто диктаторски одбија: ово хоћу. 
a ово neliv! Вероватно, да je и ту г. Министар фи" 
нансија крив што пруга Прибој—Пријепоље иије 
добила ни једаи километар. 

Желим још да говорнм o једиој другој ствари. 
Г. Министар cao6pahaja дајуИи свој експозе, 

НИЈе урадио ono што je урадио пред Народном 
скупттином. Није одио пошт^ једноме моме пријл- 
тел.у и земл>аку г. Андри Станићу, није указао ОНО- 
лико пажње, колико je то учипио пред Иародчп.м 
скутптином, на чему м> се ja пред свииа иама, и 
ако иас псма МИОГО, :taxita,i>yjeM, Али кад већ он то 
mije учинио овде у Сенату, ja морам да то учиним, 
јер je то моја дужиост, не само дужност него и ne- 
IHTO више. To je и иоја љубав према истини, љубав 
према вери и да истииа мора да победи; и на крају 
и љубав ирема моме родном крају, из чије je сре- 
дине изашао један гако честит човек и тако вели- 
ки стручњак — г. Cramil.. 

Господо, ви се сећате, како je преклане у Скуп- 
штини била једна тако страшна борба, један тако 
велики дуел измећу г. Станића с једне стране и он- 
дашње Еладе n читавога режима, a највише изме- 
ђу г. Станића и г. Министра Радивојевића, 

Тада, кад je он устао да брани државне инте- 
ресе и саму државу нису му веровали да je у пра- 
ву. Све се онда дигло, и наша и инострана шгам- 
na, да тврди, да г. Андра Станић није довољно 
обавештен и да није добро упознат са питањем o 
коме говорим, и чак му се пребацивало, да та њс- 
гова акција погађа земљу. 

Данас ми видимо — a то се види и из експозеа 
г. Министра, — да je г. Станић био у пуном праву 
и да je заиста бранио интересе државе. 

Комисија, која je радила после — ви се, госпо- 
до. који читате новине. сећате, — та комисија je 
нашла, да je држава оним уговорима била оште- 
ћена са 829 милиона динара. To je без прима, a ca 
примом, т. ј. са оном разликом у валути, та je ште- 
та износила преко милијарду динара. Овим уки- 
дањем уговора, што je потврдио Министар сао- 
браћаја, та je штета накнађена у суми од 570 ми- 
лиона динара, значи да je опет наша држава ште- 
тила са оним уговорима близу пола милијарде 
динара. 

Па, господо, заслужио je тај г. Андра, да му 
се барем и са овога места, у овом високом Дому, 
ода признање на оној борби, коју je скоро сам во- 
дио, на оној борби да убеди ондашње факторе, 
да треба кидатн са тим уговорима који су штетни. 

Господо, са ово неколико речи ja сам хтео само 
да помогнем г. Министру саобраћаја, na кад г. Ми- 
нистар није ту пошту одао г. Станићу овде у Се- 
нату. ja сам то учинио, молећи га да и он коју реч 
каже поводом овог питања. 

Ово je питање ликвидирано, јер као што сте 
сами чули из експозеа, железница ће се градити са 
другим уговорачима, земља je барем обештећена 
за преко пола милијарде динара. И на томе хвала 
и г. Андри, што je повео дискусију и борбу, и г. 
Министру Спахи, који je no дужиости докрајчио, 
ликвидирао те уговоре. 

Са ово неколико речи ja сам завршио овај мој 
говор. 

Pretseduik dr. Želimir Mažuranic: Reč ima seim- 
tor gospodin Vojislav Protić. 

Војислав Протић: ГОСПОДО сенатори, у овој 
буџетској дебати досада mije било уопште речи o 
потребама н приликама у нашим јужним крајевима. 
Ja ћу, уколико ми то ово кратко време дозволи, да 
вас забавим са једном крупном потребом нашег 
крајњег Југа, уколико она долази у компентснцију 
ресора који се овде претреса. 

Господо сенатори, ja liy да проговоримо no- 
треби што скоријб изградње пруге на релацИји Бн- 
тол>—Pecan—Охрид—албапска граница. Господо, 
не излазим са амбицијом да сигурно убедим г. Ми- 
нистра да сигурно предузме изградљу те пруге још 
v току ове године, али ако баш \ гоме не успем, у- 
спећу да га уверим да се огрешио што ове године 
на ту пругу и те крајеве уопште није иисЛио. 

Ja x()liV ову прилику да искористим и зато да 
вас мало ближе и боље упознам са сгањем при- 
вредшш n социјалппм na иатем Југу, a IKHUHV у 
оном крају где греба ову пругу што пре изградити. 

Ово питање ne интересује само ресор Мини- 
сгарства cao6paliaja. Ono je важпо у толикој мери 
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да би требало да покрене иитерес и пажњу читаве 
наше Краљевске владе, и ja жалим mro није овде 
г. Претседник Владе и остала г. г. Министри. na да 
из овога што мислим пред вас да изнесем, за себе 
извуку — да "не кажем наук — за себе извуку снаге, 
да више пажље обрате на привредне прилике и 
прилике уопште нашег Југа. 

Ja сам, господо сенатори, говорио o овој ства- 
ри пре две године приликом начелне дебате o два- 
наестинама, јула 1935 г. Тада сам потребу изград- 
ње ове пруге образложио са три момента: момен- 
том народне одбране, моментом народне привреде 
и моментом националнополитичким. Немам време- 
а да све то понављам у пуној опширности, јер хоћу 
да акцентирам онај актуелни разлог који ме je и 
побудио да се на ово питање код овога ресора вра- 
тим. Хоћу, господо сенатори, да подвучем онај со- 
цијално-политички разлог да се у овој години ви- 
ше него икада размисли и no томе нешто више 
уради. To je, господо сенатори, потребно, да се хи- 
љаде беспослених, нажалост и сељака земљорадни- 
ка, упосли на један велики јавни рад, као што би 
била изградња ове пруге. 

Господо сенатори, ja знам да наш г. Министар 
саобраћаја жели да свако наше село има железни- 
це. Ja очекујем да ми приговори: да кад би било 
мало више пара. да би и на ту пругу обратио више 
пажње. Ja знам како стоји и no самоме буџету 
та ствар. 

Али, господо, ja мислим да, обзиром на изра- 
жену привредну политику Краљевске владе и њеие 
финансијске диспозиције. могу да нађем разлога, 
којима могу да утврдим, да ти приговори не би би- 
ли у пуној мери оправдани. Ми смо чули, да je 
Краљевска влада у прошлој години обавила велике 
јавне радове. Видели смо да je на ших утрошила 
једну милијарду. Чули смо да она намерава и у 
овој години да предузме неке јавне радове. Она 
нам наглашава одлуку да нађе још једну милијар- 
ду. И, господо, кад се верује да се може наћи та 
милијарда, ja мислим да би се у тој милијарди 
могла наћи и једна мала сума за ову пругу, ако 
не да се цела изгради, a оно да се бар оз- 
бил3но започне. Приговор пак да у буџету та- 
кав један nocao није обезбеђен финансијским 
ефсктом може лако да се одбаци јер смо господо, 
из финансијског закона видели масу амандмана 
којима су озакоњена решења no радовима обав- 
ЛЈеним изван буџета. И ja мислим, господо, ако би 
Краљевска влада уважила потребу изградње ове 
пруге, или бар почетак њеног изграђивања у овоЈ 
години, она би могла да предузме тај nocao на 
осиову једног решења Министарског савета, na да, 
с обзиром на корисност тога посла, са сигурношћу 
очекује да joj тај nocao законски буде одобрен 
идуће године. Сам Претседник КралЈевске владе, 
на једном свечапом н добро посећепом баикету, 
прире1)еном у његову част у Битолзу. обећао je на- 
ма Битољцима пуну готовост да изи1)е у сусрет, у 
граНицама могу^ности, свпма оправданим интере- 
сима нашега Југа уоишто, u Битоља иапосе. И ja 
сам хтео да искорнстим ову прилику да г. Прстсед- 
иика на то обећање потсегим, да га не заборавп. 

Кад сам, јосподо. 11рет111)()шле године o овој 
прузи говорио, припишрило ми се да се не разу- 
мем у стратегију, и да та пруга не може скоро да 
до1)С na ред зато што није од важности за народну 
одбрану. I [риговорило се даље: да би она ншла вео- 

ма блпзу албанске границе. тако рећи на домет ал- 
банских топова, и да, према томе, треба да се из- 
грађују друге у војном погледу важније пруге. Ja 
нисам стручњак за војне ствари, и на томе терену 
не мислим да водим дискусију; али, ja мислим да 
поред разлога спол.не одбране постоји и један раз- 
лог унутрашње одбране. И ja ћу вас, надам се, 
мојим разлагањем убедитн: да у нашем крају no- 
стоји потреба да се тај рад предузме, да се сузбије 
и један унутрашњи непријатељ. кога ja видим у 
сви-ма оним дефетистама, који налазе плодно поље 
за своју успешну пропаганду тамо где владају 
беспослица беда и глад. Приговор да би било опас- 
но поставити пругу тако близу границе мени из- 
гледа да ни војнички није добро постављен, јер 
данас аероплани стижу свуда, и нема пруге која 
се не би могла од непријатеља порушити. Према 
тој поставци, логично не би требало уопште више 
железничке пруге ни да се праве. 

Ja сам, господо, овим у уводу моје речи откло- 
нио, мислим, оне приговоре, који би ми се могли 
ставити против постављања захтева, да се са из- 
градњом ове пруге одмах отпочне. 

Ja ћу, господо, да, као што рекох, акцентирам 
онај социјално-политички разлог. који изградњу 
ове пруге неодложно диктује. 

Ja ћу. господо сенатори, да вас проведем кроз 
оне крајеве, у којима та пруга треба да се подигне, 
да видите како се тамо живи. Ми често говоркмо: 
наш лепи Битол>, наш велики Битољ, и доиста то 
je била једна велика варош, то je била варош са 
80.000 становника, то je била варош npe Балкан- 
ских ратова већа него Београд, то je био трговачки 
центар битољског вилајета, који je допирао са сво- 
јом трговином до Скадра и до Драча и уопште сву- 
да у западној половини Балкана. Taj град дао je 
за ослобођење и уједињење и највећу жртву. Дао 
je своју децу и своје материјално благостање, o 
чему сведочи две трећине уништеног града. Да не 
развлачим, господо, данас je Битољ једно велнко 
село, у коме има 2.000 породица које уопште не- 
мају основа да се упосле, и који би морали или од 
глади да умру, или да из Битоља бегају, ако их 
општина или добри људи ne би помогли. Ja сам 
то нагласио да видите да има око 2.000 беспосле- 
них људи у Битљу који траже рада и којима тре- 
ба пружити рада и зараде. За ово je крив нехат 
свију Влада према Битољу. 

У тој плодној Пелагонији око Битоља има чи- 
тав низ села која су била до 1930 године веома на- 
предна. To су села која су имзла мало земље na 
су извор за живот добивала у раду у Америци. 
Они људи су лепо зара1)ивали na су изградили лепе 
куће и навикли тако на удобан живот. Али, од како 
je Америка ускратила нашим емигрантима одла- 
зак, ти људи су остали без посла. И та села, некада 
напредна, сада троше последњи динар за куповину 
хране, a омладипа у тим селима нема запослења и 
дане проводи у кафанама, где постаје плен сваке 
дефетистичке акције. 

Има крајева око БитолЈа у којима се сваки rpe- 
ћи дан у недељи хлебац једе, који управо и није 
хлебац: то je нешто планинскога зеља помешано 
са брашпом н нешто мало посољено, управо ono, 
што се у Дунавској и Савској баповипи даје за 
храну пачића и CBnii>a. 

Таква je данас негда богата околина Битоља. 
Други део који би ова пруга имала да веже, 
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то je Преспа. Ту je једно од најлепших језера, ту 
je безброј напредних села. Ta су села на исти на- 
чин била упућена на печалбу у Америку, постигла 
висок стандард живота. Научили су енглески језик. 
направили и себи и женама златне зубе. Ти људи 
су имали своје аутомобиле. Такво je стање било до 
1929 г. док су могли ићи у Америку на рад. Од тада 
више не могу да иду у Америку и остали су без 
рада и зараде. 

И шта се догодило? Они, који су некада имали 
своје аутомобиле данас no 60 километара правале 
пешке да дођу у Битољ. Они који су некада вадили 
здраве зубе да би метаули златне, данас ваде злат- 
не зубе да би купили брашно. 

To je слика негдашње богате Преспе. 
Трећи базен охридски који треба да се веже 

с том пругом, не стоји ни мало боље. Тамо, то сло- 
бодно могу да тврдим, постоји најлепше језеро у 
нашој земљи; Охридско језеро, које има 200 сунча- 
них дана у години. To најлепше језеро je доступ- 
но само за неког случајног залуталог странца. Мно- 
ги од вас, господо, појма немају шта je оно у исти- 
ни и колику општенародну вредност то језеро пре- 
ставља. Нажалост то није искоришћено само зато 
што нема једне жељезничке пруге која би омогу- 
ћила н привукла странце да то језеро посете. A око 
тога језера мислите ли, господо. да живе неки 
имућни људи? Не, на оним њивама које су затр- 
пане песком људи са муком извлаче нешто ражи 
са којом се једва прехрањују још од турског вре- 
мена. И данас je тако и ja смело тврдим да они ви- 
ше немају национални лик, јер се толико са муком 
прехрањују. 

ETO, господо, ja сам у кратким потезима ука- 
зао на прилике у томе базену, који може да се 
обухвати са три речи Пелагонија—Преспа—Охрид 
и који je један свет за себе. 

Господо сенатори, има много ствари тамо да 
се уради, na да се прилике поправе. Ja знам да све 
то не може наједанпут и тако лако. Али оно што 
може да буде и што ja овде наглашавам да je крај- 
ње време да се изради јесте план, један систем ра- 
да, да се у свима правцима до крајњих консеквен- 
ца проведе, na he ти заостали крајеви осетити бла- 
годети велике државе у којој живе. До сада ни- 
једна влада ништа плански и no систему није ра- 
дила. Taj систем и сада не видим. Зато je данас 
овакво стање, како сам изнео. 

Господо, ja ћу да закључим. Свака влада дуж- 
na je да поклони најввћу пажњу прпвредпом по- 
дизању јужпих крајева паше отаџбине, јер су они 
без своје кривице далеко пртшредно заостали 
Према осталим папредппм крајевима. He може со 
замислитп ПОДИЗање привреде бсз битно важпих 
жељезпичких веза. Базеп 11елагонија—Преспа—О- 
хрид мора бити mro npe везан за нашу главну же- 
љезншку артерију која иде долином Моравс и 
Вардара. Изградњ^ пруге Битољ—Охрид, Битољ— 
Рссаи Охрид- Сгруга постала je »aj&eha потрсба 
данас када се велики радовп предузииају да се 
беспослепој спротињи да раДВ н зара.че. Тражпм 
да се изградња ове пруге, без обзира na буџетске 
пеиогућносги, предузме joui у овој годипп. Новац 
се мои<с iiahn тамо гдс се ил.шзн за велта1 fsmt 
радове. 20 милпопа динара 98 пајпотребпије посло- 
ве у овој години, за почетак радова на тој прузп, 
— то je кајмање што се иоже дати да се запосле 
хил.адг л.удп у ТОие oa.triu. Te ,i.\;u4 треба запо- 

слити, јер тамо има читавих села у којима се три 
пута у недељи једе. 

Почетак изградње ове пруге улиће наду Јуж- 
ним крајевима на боље дане. To ће уверити младе 
генерације да се мисли на њихову бољу будућност, 
и то je најбољи пут и лек да се сузбије сваки ште- 
тан утицај на те људе. 

Господине Министре, господо сенатори, нека 
се ona наша велика љубав за наш класични Југ 
претвори у нашу највећу бригу за добро и напре- 
дак тих крајева. Народ Југа ће нам ту љубав бо- 
гато узвратити и то ће бити најјача гарантија за 
лепшу и сигурпију будућност целог нашег Југа и 
наше велике отаџбине. (Опште одобравање и ус- 
клици: живео!) 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima 
g. senator Ivan Hribar. 

Ivan Hribar: Nameravan sam- gospodo, govoriti 
o važnosti pruge Černomelj—Vrbovsko, ali pošto 
je gospodin Ministar u svome ekspozeu stavio na 
znanje, da je ova pruga prva između pruga koje će 
se izgraditi, ja radi toga odustajem da govorim o 
važnosti te pruge. 2elim napomenuti samo to, da je 
ta pruga bila u planu za izgradnju već tada kada se 
uzimao Blerov zajam. Taj zajam se unotrebio u dru- 
ge svrhe i na tu prugu narod toga kraja još uvek 
čeka. Pošto se gospodin Ministar izrazio o priori- 
tetu izgradnje te pruge, ja ga molim da upotrebi sav 
svoj upliv u Vladi da se ta pruga- za koju su već 
izrađeni detaljni planovi- još ove godine počne gra- 
diti. Kako sam iz razgovora sa gospodinom Mini- 
strom još prošle godine saznao, on misli da bi se ova 
pruga imala sagraditi iz tekućeg budžeta njegovog 
resora. Međutim, on danas govori da se ima podići 
jedan zajam za izgradnju železničkih pruga. Ja ga 
samo molim da ostane pri tome, da černomeljska 
pruga počne prvo da se gradi, i ako ne dođe do tog 
zajma. 

Pored toga imam još jednu molbu ne manjeg 
značaja, koju preporučiijcin gospodinu Ministru na 
uvažanje. Udruženje jugoslavenskili narodnih žclcz- 
ničarskiii organizacija imalo je mnogo sastanaka 
i zborova, na kojima je opširno raspravljano o ma- 
terijalnom položaju i službenim odnosima železnič- 
kili službenika na području ljubljanskog oblasnog 
odbora. Zaključke tili sastanaka i zborova ndniženjc 
je poslalo sa stručnim obrazloženjima Ministarstvu 
saobraćaja sa molbom, da ih u interesu službe uva- 
ži, jer bi inače mogle nastati zle posledice po želez- 
nički saobraćaj. Išao bih i suviše daleko ako bih se 
ovde upustio n stvarno rasmatranjc svih okolnosti 
i razloga koji su dali povoda za zaključke i molbe 
železničara, i zato se ograničujem na rezoluciju, koju 
molim g. Ministra saobraćaja da prouči i da rasmo- 
tri sve navode i pretstavke železničara. K'e/.olucija 
glasi: 

(iospodin Ministar saobraćaja poziva se da 
uzme U blagonaklon pretres pretstavke Oblasnog 
odbora udruženja jugoslovcnskili narodnih železni- 
čarskih organizacija u pogledu poboljšanja materi- 
jalnog položaja i slnžbenili odnosa železničkih služ- 
benika u oblasti Direkcije državnih železnica u l.jub- 
Ijani- i da se najkasnije u državnom proračunu 1938/ 
№39 postara /a kredite- koji će biti u tu svrhu po- 
trebni... (Odobravanje). 

Pretsednik dr. Želimir Mažnratiić: k'eč ima 
■.;очро(.11п  Ministar saobraćaja. 



STENOGRAFSKE BELEŠKE 399 

Ministar saobraćaja dr. Mehmed Spaho: Gospo- 
do, ja sam u prvom redu blagodaran gospodi sena- 
torima, koji su uzeli učešća u ovoj diskusiji, na vrlo 
stvarnoj i objektivnoj kritici, koju su vršili nad ra^ 
dom u mom resoru. Ja mogu konstatovati sa zado- 
voljstvom, da ovde ruje iznesena nijedna kritika s ko- 
jom se gotovo ne bih i ja složio. 

U prvom redu gospodin senator Ivanišević govo- 
rio je o pomoći našem ribarstvu. Ja žalim da je ta 
pomoć tako malena, i ja ću se truditi da tu pomoć 
uvećam, ukoliko sredstva s kojima raspolažem budu 
dostizala. O tarifama prevoza riba sa mora u unu- 
trašnjost naše zemlje ja ću voditi računa i nastojaću 
da ih što više snizim i prilagodim potrebama našeg 
ribarstva na moru. (Uzvici: Živeo!) 

Gospodin senator Krulj izneo je ovde opširan 
program o čitavoj našoj saobraćajnoj politici, naro- 
čito o pitanju građenja novih železnica. Ja mogu u 
potvrdu njegovog opširnog izlaganja sa zadovolj- 
stvom konstatovati, da se zaključci koje je on ovde 
izneo u glavnim linijama slažu sa odlukama koje je 
Kraljevska vlada lanjske godine donela. I baš one 
pruge koje su unete kao primarne, kao neophodno 
potrebne u našoj zemlji, proizlaze i iz izlaganja go- 
spodina senatora dr. Krulja i meni je naročito zado- 
voljstvo da to mogu konstatovati. 

Druga dva govornika nisu se stavila na ono gle- 
dište, na koje se stavio gospodin senator Krulj tj. 
na ono opšte državno gledište, nego su prešli na lo- 
kalne obzire i ja smatram da treba da dam na to i od- 
govor. 

Gospodin senator Vujić spomenuo je dve pruge: 
Kuršumlija—Priština i Priboj—Prijepolje. Prva pru- 
ga Kuršumlija—Priština u programu je Kraljevske 
vlade, a isto tako i Priboj—Prijepolje. Pruga Kuršum- 
lija—Priština unesena je u ugovor sa građevinskim 
preduzećem Batinjol, a pruga Priboj—Prijepolje ima 
da se gradi po Uredbi iz zajma od jedne milijarde 
dinara. Vi znate, gospodo, da se taj zajam postepeno 
ostvaruje i da se ne može najedanput ostvariti i kako 
se on postepeno ostvaruje, tako se stavljaju i sred- 
stva na raspoloženje za izgradnju pruga po toj Ured- 
bi. Ja sam pitanje izgradnje pruge Priboj—Prijepolje 
još lanjske godine pokrenuo. Inače, ja se u svemu 
slažem sa gospodinom senatorom Vujićem o zapo- 
stavljanju ovih krajeva kroz punih 18 godina, i moj 
će predlog biti ne samo kao Ministra saobraćaja nego 
i kao političkog čoveka, da se tim krajevima pomog- 
ne i da se otpočne sa izgradnjom pruge Priboj—Pri- 
jepolje. 

Ja, gospodo senatori, nisam smatrao za potreb- 
no da u ovom Domu spomenem ime gospodina Andre 
Stanica i da mu odam blagodarnost zbog pokretanja 
pitanja ugovora o građenju železnica iz 1931 i 1932 
god. Nisam to učinio zato, jer to pitanje ovde nije 
nikada ni diskutovano. .ia sam smatrao da gospodinu 
Stanicu treba odati priznanje onde gde je on tu svoju 
akciju ia/viu i koja je akcija, kako je'gospodin Vu- 
jić dobro spomenuo, imala stvarno velikog uspeha. 

Gospodo senatori. Kraljevska \ lađa u punoj meri 
poklanja svu svoju pažnju privrednim potrebama na- 
šega Juga, kao što poklanja brigu i ostalim kraje- 
vima našo zemlje. Pitanje Izgradnje pruge Bitolj— 
Ohrid, jeste pitanje koje, nažalost, nije ušlo u pro- 
gram o građenju železnica, ne zato što Kraljevska 
vlada ne bi uviđala potrebu izgradnje ove pruge, nego 
iz razloga što ima mnogo prečih pruga, koje su i sa 
ekonomskog i nacionalno-političkog gledišta po- 
trebnije,  a  što   je   najvažnije,  koje su  i  sa  gledišta 

naše narodne odbrane mnogo potrebnije. To je, go- 
spodo, razlog što ta pruga nije mogla biti unesena. 

Gospodo, ja moram gospodinu senatoru Hriba- 
ru da primetim, da je možda krivo razumio naš raz- 
govor, da će se pruga Černomelj—Vrbovsko graditi 
iz tekućih prihoda Ministarstva saobraćaja. To je, 
gospodo, i po Zakonu o državnom računovodstvu 
nemoguće, jer da se nešto troši, a naročito kada je 
u pitanju suma u većem iznosu, kao što je suma po- 
trebna za izgradnju pruge Černomelj — VrbovsRO, 
treba da budu i krediti osigurani, da zato postoji po- 
kriće. Mi ćemo, gospodo, prugu Černomelj—Vrbov- 
sko, koja, kako je naglašeno, spada u najpotrebnije 
naše pruge, morati graditi iz sredstava koja ćemo 
potražiti putem zajma. 

Pitanje materijalnog stanja željezničkog osob- 
lja, koje je pomenuo senator gospodin Hribar, meni 
je vrlo dobro poznato, i ja znam da su se od onog 
vremena, kada su smanjene prinadležnosti državnih 
službenika, 1935 god. pa do danas prilike kod nas 
promenile na štetu državnih službenika, a na korist 
naših proizvođača. Cene. gospodo, naročito agrar- 
nih proizvoda popravile su se od toga doba znatno, 
i mi ćemo morati voditi računa da nađemo sredstva 
kako bismo popravili materijalno stanje državnih 
službenika. (Odobravanje na desnici i uzvici: Vrlo 
dobro!) Ja ću biti odlučan zagovornik toga pobolj- 
šanja. 

Gospodo senatori, mislim da sam odgovorio na 
sve primedbe koje su pale u toku budžetske diskusije, 
pa vas molim, da izvolite primiti budžet Ministarstva 
saobraćaja. (Burno pljeskanje na desnici). 

Pretsednik dr, Želimir Mažuranić: Gospodo se- 
natori, završen je pretres predloga budžeta rashoda 
razdela XI — Ministarstva saobraćaja, pa prelazimo 
na glasanje. Glasače se sedenjem i ustajanjem po par- 
tijama. Molim gospodina izvestioca da pročita par- 
tiju 687. 

Izvestilac Fran Smodej pročita partiju 687. 
Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Ko prima pro- 

čitanu partiju 687, neka izvoli sedeti, a ko ne prima, 
neka izvoli ustati. (Većina sedi). Pošto većina sedi, 
objavljujem da je Senat primio većinom glasova par- 
tiju 687. {Ministar saobraćaja dr. Mehmed Spaho o- 
braćajući se levici: Niko nije govorio »protiv«, prema 
tome svi treba da budu »za«). 

(— Za ovim je Senat, glasajući sedenjem i usta- 
janjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu čl. 102 
Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Senatu, 
primio većinom glasova ceo budžet rashoda razdela 
XI — Ministarstva saobraćaja, i to od partije 688 do 
partije 751 zaključno —). 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospodo se- 
natori, objavljujem da je predlog budžeta rashoda Mi- 
nistarstva saobraćaja primljen. Prelazimo na pretres 
predloga budžeta rashoda 'razdela XIII — Ministar- 
stva poljoprivrede. Reč ima gospodin, Ministar poljo- 
privrede. 

MiinncTup пољоприиреде Светозар Станко- 
вић: Господо сенатори, ono Министарстио, како 
je опште шшшто, није дрсад најбоље пролазило 
у држанном буџету. Важност one ipane ne огледа 
'ce у пуној мери у државпом газдинству. Буџет ово 
гране "cna'o je био испод 1"" целог Државног Gy- 
џета. И у ноиом иредлогу ОН lie једва изнети l*/e. 
Ono je несумњиво недовољно, нарочито у данат- 
њим приликама кад свуда влада велика ухакмица 
на тржиштима. 

Ипак  у  предлогу  НОВОГ  оуиста   добИЛИ   смо 
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повишицу од 14,586.000 динара и то 1,900.635 ди- 
нара на личне и 12,685.000 динара на материјалне 
расходе. У овом буџету пољопривреда добија 
шест нових установа, веома корисних. Повећање 
личних расхода пада највећим делом на особље 
оних нових установа. Осим овога особља, пове- 
ћан je број ветеринара, за десет na ће се моћи за 
толико више попунити срезови ветеринарима. Ако 
се исто толико повећа број ветеринара и у на- 
редном буџету, онда he готово сви срезови у др- 
жави моћи да добију ветеринара. 

Повећање материјалних расхода распоређено 
je највећим делом на подизање задружних no 
друма са 5 милиона, на унапређење овчарства са 
2 милизда, на подизање сушница за шљиве са 1 
милионом, затим за нове установе, и најзад су 
расходи Државне пољопривредне закладе пове- 
ћани за близу пола милиона у очекивању да he 
се и приходи Класне лутрије толико повећати. 
Захвалан сам господину Министру финансија и 
за ова повећања. 

Тражење ванбуџетских средстава 
Немајући довољно буџетских средстава за 

разнолике потребе наше пољопривреде, почели 
смо да прибегавамо прибављању средстава путем 
разних такса на увоз и извоз као н на унутрашњи 
промет пољопривредних производа. Ово je ура- 
ђено при ул>аним плодовима и памуку, при сви- 
леним производима и у малој мери практикује се 
то и при извозу стоке. Осим тога, учињене су 
припреме т. ј. донешени су правилници у смислу 
једног амандмана у овогодишњем Финансијском 
закону, да половина такса на сточне путнице (па- 
соше) иде у бановински сточни фонд за унапре- 
ђење сточарства, a да друга половина иде у ве- 
теринарски фонд. Изгледа као да he се ова пракса 
показати добром. Она he то несумњиво и бити 
под условом да се тако добијена средства рацио- 
нално искористе за повсћање производње и из- 
воза поллпривредних производа. У сваком слу- 
чају та je пракса бар засад једино Moryha, ако не- 
heMo да заостајемо иза других и ако нећемо да 
због малих уштеда у расходима иа onaj ресор 
трпимо велике штете. 

Нове пол.опривредне установе 
У предлогу новог буџета ресор пољопривре- 

де добија, како рекох, шест поипх установа. To 
су: Завод за испитивање вуне у Београду, Држав- 
на ергела у Дранској бановини, Воћарски инсти 
туг у 1\)|)ажди, Институт за јужне културе у To- 
полици код Бара, Пољопривредна огледна и кон- 
тролна станица у Сарајеву и Држанни млекарски 
завод у Шкофјој Локи, код Љубљане. Ово су сва- 
како значајне и корисне нове установе, са чијои 
организацијом и vpchciuM имаће да се баии im- 
верени мн ресор у наредној години. 

Пољопривредне коморе 
Господо сенатори, ових смо дана добили 

Уредбу o пољопривредиии коморама. Овим уста< 
новама и зеиљорадници добијају своју сталешку 
организацију, li ово су важио нонс мол.оприирсд- 
не устацове. Пољопривреда je била коднас jeAima 
привредна грана која није имала аоје коморе si 
иргк Taii,'i,;m,r, одбрану и yiiaiipcl)eii>e интсроса 
пољопривреде, и ако je па.имч а^мл.орадника кол 
нас најбројнији и најважнији. Са коиорама појаи- 
л>ује ее и nama поАОприврвда у јаввости као ор- 

ганизована привредна целина. И ово je значајан 
успех садашње Владе и повереног ми ресора. У 
пољопривредним коморама добијамо велику no- 
Moh у раду на унапређивању земљорадничког ста- 
лежа. Одсад heino путем коморе не само сазнава- 
ти мишљење, жеље и захтеве земљорадничког 
сталежа у погледу на његове привредне интересе, 
него he коморе и саме својим акцијама учество- 
вати у раду на унапређивању сељачке привреде и 
тако бити активни помагачи државе и само- 
управа. 

Могу, господо сенатори, да кажем да раније 
нисмо видели једну сигурну и одређену оријента- 
цију у нашој пољопривредној политици. 

Зна се да je била фаворизована индуотрија, 
често на штету пољопрнвреде, зашто je видљив 
доказ био покушај да се и поред царинске за- 
штите наше индустрије уведу чак и извозне ца- 
рине на индустријске сировине пољопривредног 
порекла. Затим се у јавности знало и писало да 
нашу пољопривреду треба преоријентисати у 
вези са послератним аутархијским тенденцијама 
индустријских земаља и у вези са хиперпродук- 
цијом житарица у целом свету. Тражила се у јав- 
ности т. зв. преоријентација наше пољопривреде 
у правцу знатног смањења производње пшенице, 
a да се на њено место појача производња инду- 
стријског биља, сточног биља, Boha и друго. Го- 
тово у исто време кад се то тражило, уводиле су 
се извозне царине на индустријске сировине, да 
би се овима у земљи смањила цена у корист ин- 
дустрије, што je имало скроз супротно дејство 
од онога што се у јавности тражило у погледу 
преоријентације наше пољопривреде. 

Ми смо, господо, покушали да поставимо 
главне правце нашој пољопривредној политици. 
Зна се да смо ми извозна аграрна земља и зна се 
да земље увознице наших аграрних производа 
свим силама раде на том, да своју аграрну произ- 
водњу iiOBehajy до максимума, те да што мање 
увозе ових производа. Ha другој страни зна се, 
да ми увозимо велике количине аграрних произ- 
вода. Шта пам се према томе намеће нз one две 
околности? Несумн.иво ништа друго него ово: 
да гледамо no могућности смаљити артикле из- 
воза у корист артикала увоза, т. ј. намеће нам сс 
потреба да на штету површине извозних култура 
noncliaMo iionpmmic упозних култура. 

Рад  n   ПОЛИТИКу   иоиереиог  ми  реСОра  atii.n- 
ориђреде ми смо, господо^ упутили у помепутим 
правцима. Нашу пол.опјшнредну политику, у ко- 
лико се ona односи na аграрну производњу у ве- 
зи са трговинском политиком, треба, како се ви- 
ди, посматрати са два гледишта: са гледишта из- 
воза и са глсдишта упоза аграрних производа. 
Тако посматрајујж нашу аграрну политику ми 
улазимо у практичмо pemanan.c проблсма прео- 
ријентације name  пол.опЈПтредо. 

Да би се могао остварнти један iiiiipn npo« 
i рам рада била су ми потребна миога nit.ianiluii.a 
која сам ipažKno и добио у Фниаиснјском закону 
за ову годину. За извођење једног ширег програ* 
ма  iprna.iu je iiajiipc стноритн потребне нраиис и 
финансијске основе, које се налазе у читавом ни- 
зу овлашћења \ § 72 до § 77 Овслодииш.сг <l>iiiiaii- 
сиЈског закона. 

11a осноиу оних омлашКои.а, као и па осиову 
општег овлашћења у § S)8 <l>niiaiiciijcK()r закопа, 
требало je доиети потребмо аакопскс прописе за 
сваку ВКЦИЈУ око yiiaiipi.'l)i4i,a n/m caimpaii.a noje- 
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диних пољопривредних грана. Резултат овога ра- 
да види се у читавом низу уредаба и правилника, 
који су у току ове године израђени у повереном 
ми Министарству. 

Активност повереног ми ресора најбоље сс 
огледа на овом законодавном пољу.' Тако je у 
мрошлој календарској години израђено и прим- 
љено 14 уредаба и 12 правилника, свега 26, од ко 
ra броја су највећим делом уредбе и правилницн 
нз надлежности само овога ресора, a неки су у 
сагласности са другим ресорима, a из домена овог 
ресора. У овом броју није урачуната недавно' до- 
нета Уредба o пољопривредним коморама. Осим 
тога спремљена je и вероватно још у току ове бу- 
џетске године донеће се Уредба o силосима. Од 
доласка садашње Крал>евске владе, a у току 1935 
календарске године, донета je још једна уредба 
и 5 правилника. Ако свему овом додам још да 
су за време ове Владе из повереног ми ресора 
поднета Народној скупштини на претрес још два 
закона: Закон o привредним задругама и Закон 
o сладководном рибарству, моћи ће да се види, 
колико je на овом пољу урађено за време од не- 
пуне две године. 

Господо, да бих олакшао рад Сенату при пре- 
тресу буџета у кратком времену које му стоји на 
расположењу, ja сам оштампао исцрпан експозо 
како у погледу праваца рада повереног ми Мини- 
старства тако и у погледу до сад извршених или 
пак започетих акција и послова у свима правци- 
ма и у свима гранама пољопривреде. У том штам- 
паном експозеу изложено je, што je све из над- 
лежности ресора пољопривреде учињено од до- 
ласка садашње КраЛ)евске владе на управу земље, 
и што се још у ближем времену, a нарочито у на- 
редној години намерава учинити. 

Taj исцрпни штампани експозе ставии сам на 
расположење свима i. г. сенаторима путем секре- 
таријата Сената upe претреса буџета Министар- 
стаа пол>опривреде, како би r. г. сенатори могли 
да се са њим упознају, да би могли o тим намера- 
ма и o том раду да даду своју оцену. Из тога екс- 
возеа мислим да се може видети, да програм rio- 
вереног ми Министарсгва обухвата све гране со- 
љачке економије у мањој или већој мери, али 
осим тога овај ирограм води јсднаког рачуна o 
свима крајевима цаше земље у подједшкој мери. 
Из OBOI" програма елимипнсане су све партикуда- 
ристичке и регионадне тенденције, у њему се во- 
ди рачуна o укупности вашој, на])одној и др- 
исавној. 

Изложившн тако укратко основне правцс no- 
литике повереног ми ресора под>опривреде и из- 
ложивши програм рада, као и ono што je до сад 
учињено, желим |ош да се још неко време задр- 
жим na аграрној ЈкчЈјорми, a upe тога \oUy да ДвМ 
неке напомене и o ветеринарству. 

ГОСПОДО сенатори, у ароШЛОЈ [однни npn 
стоци није било великих штета од сточних за- 
раза. Једино CBHii>ci<a куга задајс доста губитака. 
Против ове заразс имамо, ме!)\тим, данас одлич- 
но заштигно цепиво које израђује наша приватна 
индустрија серума. Али се овим федством наш 
свег join мало служи. Са иптензивнијом исхраиом 
сниња и са поправком материјално! Стања широ- 
ких иаса ИВШИХ СвЛЛКа као и са побол.шањем 
ус.иоиа иабаике цеиина иарод lie у све nehoj мери 
моћн да ое служн (imiM заштитним цепљекем сви- 
n.a. У овом правцу иде стараше повереног мп Mu- 
иистарства. 

У Земуну се подиже Централни ветеринар- 
ски бактериолошки завод и он he у току ове го- 
дине бити подигнут и уређен. Од овог завода оче- 
кујемо велике услуге нашем сточарству, јер ће он 
имати значајне задатке у погледу сузбијања сточ- 
них зараза и болести, као и у погледу рада на по- 
правци хигијенских услова у нашем сточарсгву. 

Број ветеринарских места у новом буџету 
повећан je, како сам већ рекао, са 10, те ће још 
врло мали број срезова остати без ветеринара. У 
наредном буџету за 1938/39 годину надам се да 
ће се попунити и овај остатак. 

Да би се ветеринарска струка што боље ос- 
пособила за испуњавање својих задатака припре- 
ма се Закон o уређењу ветеринарске сл\'жбг, ко- 
ји ћу ускоро поднети Народном претставништву 
на озакоњење. 

У погледу аграрне реформе част ми je изло- 
жити следеће. 

Према статистичким подацима узето je за 
аграрне сврхе у северним крајевима од 714 гели- 
ких поседа земљиште у површини од 1,004.506 к. 
ј. Од ове површине пре доношења Закона o ли- 
квидацији аграрне реформе откупили iy аграрни 
интересенти по чл. 38 Финансијског закона за бу- 
џетске дванаестине август — новембар 1935 годи- 
не 225.841 к. ј. Остало je према томе да се ликви- 
дира no Закону o ликвидацији аграрнс реформе 
површина од 631.356 к. ј. пољопривредног зем- 
љишта, које већим делом уживају аграрни пнте- 
ресенти још од пре доношења Закона за ликвида- 
цију, и 147.309 к. ј. шумског земљишта. Ово no- 
тоње je већ експроприсано no § 24 Закона у ко- 
рист околних сиромашних земљорадника, avia и 
колонија и тиме je експропријација шумског зем- 
љишта завршена. 

Од површине 631.356 к. ј. експроприсапа je до 
почетка 1936 године no § 56 Закона 21.012 к. ј. 
a факултативно no § 36 Закона откупљено 
15.449 к. ј. 

У току ове буџетске године закључно са 31 
децембром 1936 године експроприсана je повр- 
шина од 103.615 к. ј., a no § 36 Закона факулта- 
тивно je откупл>ено 28.435 к. ј. 

Из OBOia се види, да je ликвидација аграрне 
реформе у току 1936 године обављена на 132.050 
к. ј. Остало je дакле да се још ликвидира 
462.845 к. ј. 

Треба знати, i осподо, да се ликвидација arpa- 
jia ne врти брже, постоје тако1)е сметње, које су 
изван делокруга подручног ми Министарства и 
Koje подручни ми органи не могу отклонити без 
сарадње органа и других власти. 

Једна од таквих сметњи јесте примерице, 
СПровођбЊе извршених парцелација аграрног зем- 
.i.muTa у земл>ишпим књигама, јер су земљишно- 
кп>ижпм судбви претрпани са својим редовним 
пословима n ne могу на време и са оно.м брзином 
која се жели, да овакве парцелације спроводу у 
землЈитним књтама. Без овога пак ne могу 
аграрне власти да доносе експропријационе одлу- 
IC« na таквим земл.иштима. Спровођењем парцела- 
цпје као претходне радње upe експропријацијо 
смолчано je и са променама култура и са осталим 
пословима, који у овоме погледу колаборирају 
измо1)\- лсмл.пптих кп.ига и катастра. Исто тако, 
када су сии послови РОТОВИ n када су експропри- 
вционе одлуке постале правноснажпе и као такве 
треба  да   со  проведу  у земл>ишним   књигама    И 
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земља пренесе на аграрне субјекте, наилази се по- 
ново на тешкоће, јер судови поред редовног по- 
сла, морају спровести no таквим одлукама зем- 
љишно-књижне преносе на аграрне субјекте и 
природно je, да са редовним особљем не могу 
овако обимне преносе извршити, већ се послови 
око преноса експроприсаног земљишта гомилају 
као несвршени. Због тога сам одредио, да особље 
подручних ми аграрних власти помаже судовима 
што више може. Осим наведеног постоји код 
проведбе експроприационих одлука у земљишним 
књигама чињеница, да се промене јавних добара 
— путева   не могу извршити без потребне за- 
конске одредбе. Ради овога сам замолио г. Мини- 
стра правде да се ово регулише путем амандмана. 

По члану 42 Уредбе за финансијску ликвида- 
цију аграрне реформе предвиђена je исплата ану- 
итета од 1 октобра 1933 године, a у ставу 4 члана 
43 -исте уредбе, предвиђене су 6% затезне камате 
за неблаговремено плаћање ан^итета. Према овим 
законским прописима аграрни би субјекти били 
обавезни да плаћају ануитет са затезном каматом 
почевши од 1 октобра 1933 године. Пошто су до 
сада приспела 4 ануитета, које су аграрни интере- 
сенти no досадашњим прописима дужни одмах да 
плате и експроприациона одлука буде проведена 
у земљишним књигама што je за њих немогуће, то 
сам вољан да у споразуму са г. МинистроЈИ финан- 
сија путем амандмана издејствујем, да се рок на- 
плате првог ануитета одреди од 1 октобра оне го- 
дине у којој je донета експроприациона одлука, a 
да 6% затезна камата тече no истеку те економске 
године, јер аграрни субјекти нису криви што екс- 
проприационе одлуке нису донете upe 1 октобра 
1933 године. 

Господо, до сада je у Северним крајевима ко- 
лош-пирано 31.700 породица, од којих je 19.442 до- 
бровољаца. Колонизација je вршена све до пре 5 
година, a тада je обустављена из недостатака рас- 
положиве земље за деобу. У подручном ми Мини- 
старству налази се данас неподмирених 7.361 до- 
бровољачких молби од којих je 1.566 добровоља- 
ца-усташа. C обзиром да Миинстарство војске и 
морнарице још није решило све молбе поднете за 
добровол>ачка уверења, претпоставља се да he се 
број неподмирених добровол>аца повисити још за 
1.000. За подмирење ових добровол.аца Мини- 
старство располаже са око 30.000 катастарских ју- 
тара у Панчевачком риту, на коме he се подмири- 
ти око 4.000 добровол.аца, a за остале који се не 
буду могли подмирити у Панчевачком риту, Кра- 
љевска he се влада побринути, да се и ови добро- 
вољци подмирс на други сходан начин. 

Ha територији Јужнс Србије arpapna реформа 
обухвата у главном послове колонизације и деобе 
земље аграрним интересентима по прописима За- 
кона o насеЛ)авању Лужних крајсва и ликвидаци- 
ји господарских и обра1)Ивачких (чивчијских) и 
њима сличних права и спорова ПО одредбама За 
кона o уређењу аграрних односа у ранијим покра- 
јинама Јужне Србије и Црне Горе. 

Од 1919 године, у којој су почели први радови 
на колонизацији, na до краја 1936 ГОДИНС, ПОДМИ- 
рено je земл.ом према статистичким податцима 
34.528 аграрних губјеката (колониста, оптаната, 
доброволЈаца, домородаца и других аграрних mi- 
тересената) на аовршини од 177.494.20 хектара. 

У оуџетској 1936-37 години рад na ДОДели мм- 
л.е КОЛОНИСТИМа и аграрним инторесентима дао Je 

добре резултате, јер je само у току једне године 
подмирено земљом преко 6.000 аграрних инте- 
ресената на површини од 48.744.20 хектара. 

Рад на колонизацији Јужне Србије мора се на- 
ставити и у новој 1937-38 буџетској години, јер то 
захтевају наши економско-привредни, национални 
и политичко-социјални интереси. Ипак се^настојн, 
да се колонизација што пре и потпуно заврши, na 
je у томе циљу у 1936-37 буџетској години изврше- 
но укидање аграрних повереништава у Штипу, Ву- 
читрну, Плевљу и Ђаковици. 

Ha ликвидацији аграрних односа радило je од 
1 септембра 1933 до 1 априла 1936 године 8 сре- 
ских аграрних судова и виши аграрни суд у Скоп- 
љу. За убрзање ликвидације предвиђена су буџе- 
том за 1936-37 годину још четири нова среска а- 
грарна суда. Од 62 среза у којима постоје аграрни 
односи, завршен je рад у 22 среза, који су највећи 
према броју аграрних односа и спорова. 

Досадањи рад аграрних судова у завршеним 
срезовима и у другим срезовима у којима рад још 
граје дао je ове резултате: примљено je и сређено 
9.869 господарских и 29.523 обрађивачких пријава; 
проглашено сопственицима no чивчијском и слич- 
ном праву 20.457 породица на површини од 
125.550.25 хектара; на располагање аграрним вла- 
стима ставлзено 1.787.93 хектара; као лична своји- 
на остављено бившим господарима 1.168.46 хекта- 
ра; премерено и пресуђено 135.179.77 хектара; пре- 
мерено a још не пресуђено 19.095.93 хектара: и на 
4.687 бивших господара досуђено на име накнадо 
40,715.505.97 динара и на име 3% исплаћене ренто 
10,400.738.42 динара a од 1919 до 1936 године И8- 
дато je бившим господарима 140,600.000 динара 
на име ренте, која се плаћа све до извршности npe- 
суде аграрног суда. 

У програму рада за нову буџетску годину 
предви^ено je даље извођење најнужнијих техни- 
чких и административно иравних послова заврш- 
не колонизације. Нарочита иажња посвећена je 
стварању потребних услова ia економско-привред- 
ни опстанак и развитак иасел>а и насељеника. И no- 
ред скромних буџетских сре^става настојаће се, да 
се она што рационалниј^ искористе и да пружс 
најхитнију noMoh насељбиим породнцамл у набав- 
ци хране и семена за приу годину насел.ења. 

Ha исти начин onhe искорншћепл и буџетска 
средства која су намењена: за изградњу канала за 
наводњавање; изградњу путева, мосгова и пропу- 
ста; подизање населЈеничких Kyha; набавку живог 
и мртвог инвентара за обраду насељеничко зсмље; 
и за куповину приватног землЈИШта за насел>авањо. 

Кумовини земл.е од привагних сопсгвеника 
приступљено je у буџетској 1936-37 години, na je 
из закљученог зајма код Државне хипотекарне 
банке ОД 21,800.000 динара откупљено од самодо- 
сељеника у Повардарју иреко 5.000 хектара обра- 
l)HBaii(ii и хтрииско!' земљишта. Послонм куповине 
и преноса сад се довршују, a до пролеЈга ирипре- 
MHIIC се и сав потребан технички елаборат, да се 
у новој буџетској години отпочне и заврши насе- 
л.аиање око 300 земљорадничких породица. Избор 
насељепичког елемента извршиће се из оних кра- 
јева државе, који najnnmo одговарају Повардарју 
no климатским и другим условима и приликама. 

Упоредо са H3iu)l)Cii,cM заврШНИХ колоиизаци- 
оних радова на слободним површинама расподожи- 
вог и купљеног земљишта наставиће се и mro je мо- 
ryhe пре завршити рад на дефинитивној ликвида- 
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цији аграрних односа.Потребно je напоменути, да 
у овоме раду аграрни судови наилазе на многе те- 
шкоће техничке и аДминистративне природе. Ско- 
ро у свима срезовима њиховог подручја није спро- 
веден катастар, na се мора вршити премер свих 
аграрних" објеката, чак и најситнијих парцела. Ha 
лицу места no извршеном увиђају одржавају се 
судска рочишта за расправу компликованих ro- 
сподарских, обрађивачких и других имовинско- 
правних односа и спорова. 

Овим радњама претходи прибављање нужних 
података и доказа од шеријатских и редовних су- 
дова, опште-управних, општинских и других вла- 
сти. Док се не добију тражени подаци и докази, 
губи се доста у раду и експедитивности аграрних 
судова. Због ових чињеница морају се предузима- 
ти сталне мере за убрзање судског рада, na се стога 
и не може предвидети тачно време за које ће а- 
грарни судови потпуно завршити рад на ликвида- 
цији аграрних односа, али се ипак може рачунати 
да ће они са ликвидацијом бити готови до 1939-40 
буџетске године. 

Ha ликвидацији^аграрне реформе и на терито- 
рији раније Босне и Херцеговине ради се убрзано 
и надам се да ће се заметнути беглучки спорови, 
уколико се налазе на решавању код Првостепени.ч 
и другостепених аграрних власти, завршити до 
конца 1938 године. Уколико остане недовршоних 
спорова, остаће највећим делом они, који се нала- 
зе на решавању код управних судова no изјавл>е- 
ним тужбама. 

У буџету за 1936-37 годину било je предвн1)е- 
но издавање четврте емисије 6% беглучких обвез- 
ница у висини од 100 милиона динара. Ова je еми- 
сија израђена и пуштена у оптицај почетком де- 
цембра 1936 године, те се сада убрзано врше ис- 
плате, да би заинтересовани власници што npe до- 
шли до својих потраживања. 

Рад на израђивању оштетних решења за кмет- 
ске шуме, шикаре и пашњаке из § 4 Закона од 12 
августа 1933 године у главном je завршен. Остао 
je још мали број недовршених оштетних решења 
код Банске управе на Цетињу, за које ће се насто- 
јати да се што npe доврше, и чим сва оштетна ре- 
шења постану правоснажна, приступиће се исплати 
и ове оштете и суме од динара 50 милиона предви- 
1)ене Финансиским законом за 1936/37 годину. Об- 
везнице за исплату ових оштета налазе се у изради. 

Ради правилне примене прописа беглучких за- 
копа у расправл>ању и ликвидацији беглучких cno- 
рова и доношењу оштстних решења a ла Кадић за 
кметске шуме, шикаре n пашњаке те ради откла- 
њања евентуалних злоупогреба на штету фискал- 
пих интереса, Краљевска je влада на основу овла- 
шНења из § ЗН Финансиског закона за 1936/37 г. до- 
нела Уредбу са законском снагом o изменама и до- 
пунама беглучког закона и прописала Правилник 
за извршење те Уредбе. 

Проверавање кметских селишта и стечсних бе- 
глука, односно пренос у власништво кметских се- 
.iimira и ПО беглучким законима лосу1)еног и испла- 
Ксног землЈитта, не иде са оном брзином како би 
се желело из разлога тога, пло надлсжна среска 
начелства не располажу уопште са довољним бро- 
јем a поготову са спремним бројем особља sa 
овак&е послове. Предувео сам мере да сс код оиих 
бегдучких земљитта, која су досуђена и исплаћена, 
изврши у вемљишним књигама аабрана otyt)HBaiba 

и оптерећивања, док се таква земљишта не прене- 
су на нове власнике. 

Ликвидацију аграрних односа у ранијој Дал- 
мацији обављају редовни судови. До краја 1936 
године донето je 23.447 пресуда, од којих су испла- 
ћене 20.663 пресуда у износу од 146,458.500 динара 
у 6%-ним обвезницама и 5,221.695 динара и 91 пара 
у готовом новцу. Од ове суме имају 10.835 тежака 
да у законом одређеном времену врате држави суму 
од 19,131.190 динара. Иначе у ликвидацији аграр- 
них односа у ранијој Далмацији нема нових мо- 
мената. 

Ha основу овлашћења из § 72 Финансиског за- 
кона за буџетску 1936/37 годину израдио сам Пра- 
вилник o изменама и допунама Правилника бр. 
55848 од 3 октобра 1933 године. Овај сам Правил- 
ник данас потписао и послао на обнародовање Др- 
жавној штампарији и за „Службене новине". Доно- 
шењем овог Правилника надам се да ће се послови 
из §§ 9 и 10 предњег Закона брже решавати, јер ће 
са истим бити пренети трошкови премера на др- 
жаву, у коју сам сврху у сагласности са r. Мини- 
стром финансија унео у буџет за 1937/38 годину 
суму од 150.000 динара. 

Молим Сенат Краљевине Југославије, да изво- 
ли гласати за буџет Министарства пољопривреде. 
(Аплауз). 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima sena- 
tor gospodin dr. Oton Frangeš. 

Dr. Oton Frangeš: Prošle godine imao sam čast 
ovde istaći kao najvažniji problem naše poljoprivrede 
cene naših poljoprivrednih artikala. Istakao sam ka- 
ko je potrebno da se osigura rentabiiitet bar u toli- 
kom opsegu za našeg poljoprivrednika da može da 
podmiri svoje proizvodne troškove, kamate i amor- 
tizaciju svoga kapitala i nagradu za rad, rentabiiitet 
koji se dobija spajanjem naravi rada i kapitala u jed- 
no preduzeće. 

Gospodo, pri tome sam naglasio da seljačko 
gospodarstvo nije preduzeće, a ako je preduzeće on- 
da je preduzeće »sui generis«, seljačko gospodarstvo 
je podloga ekonomskog opstanka seljačke obitelji, 
a nije spekulativni objekat. Kod nas je naša seljačka 
imovina, naša zemlja domovina našeg seljaka, u ko- 
joj je pustio koren i iz te zemlje on se ne da izvaditi, 
kao ni biljke što se ne daju izvaditi i zato je potreb- 
no da mu omogućimo egzistenciju, jer onaj koji je 
srastao sa zemljom taj je srastao i sa Otadžbinom, 
taj je istinski patriota, a ne kao internacionalni 
radnik. 

Ovo je bio problem prošle godine, koji danas 
nije više aktuelan. Danas taj problem ne postoji ne 
radi naše zasluge nego radi opšte konstelacije, što 
su u svetu zalihe žita spale od 600,000.000 bušela na 
150,000.000 dok je kod nas žetva žita postigla takav 
rekord da ga nije bilo u stotinu godina. Radi padanja 
stokova žita Argentina čak zabranjuje izvoz žita tako 
da mi možemo računati, da će ove i naredne godine 
cene ostati povoljne pak je sada red da pristupimo 
rešavanju onih problema koji su vezani za to da ih 
može seljak sprovoditi i na njima saradivati. Potreb- 
na su rešenja onih problema, koje je g. Ministar na- 
veo i razčlanio u svome odličnom ekspozeu, kojim 
se možemo ponositi, jer je to ekspoze koji obuhvata 
gotovo sve probleme naše poljoprivrede, koje je g. 
Ministar uneo u svoj program, za koji je želeti da se 
konsekventno sprovodi kroz 10 godina. 

Gospodo, ovaj ekspoze, koji je gospodin Mini- 
star tako lepo izneo, osvetljuje i obraduje sve te pro- 
bleme koji postoje kod nas, ali, gospodo, ja razumem 
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da g. Ministar, koji je toliko dinamičan, koji je an- 
kete sazivao, odbore stvorio, da taj g. Ministar kraj 
toga velikog i uspešnog rada nije dospeo da povede 
računa i o ovim problemima koje ću ja sada navesti. 

Prvi je problem, problem kućnih zadruga i se- 
ljačke svojine. Gospodo, naš se seljački posed drobi, 
kućne zadruge se dele, niko ih ne može obustaviti. 
Ova institucija, koja je imala svoje opravdanje u na- 
turalnom gospodarstvu, danas u kapitalističkom gos- 
podarstvu ona se ne da uzdržati. A kamo to vodi? 
Parcelacija, raspadanje zemljišnih poseda ide tako 
daleko, da to znači pauperizaciju seljaštva. Kroz dve 
tri generacije, mi ćemo imati na selu jedno stanje, 
za koje neće niko hteti da nosi odgovornost. Ali ono 
će zaista postojati. 

Dai rasmotrimo malo delenje kućnih ili obiteljskih 
zadruga. Kućne zadruge propadaju najviše radi toga, 
jer se terete dugom. Pri deobi dijeli se kuća. Ona se 
deli od gora po delovima, kako se cepaju obiteljske 
loze, pak se onda postavljaju nove kuće. Nikada nije 
dovoljno sredstava za tu deobu, uvek treba za to kre- 
dita. Tim kreditima se zadužuje, opterećuje onaj mali 
posed od početka. 60% ovih poseda koji se dele pro- 
padaju, a 40% može da se odhrva. Nije sve jedno, ako 
je neko dok je bio u kućnoj zadruzi imao 3 para vo- 
lova, a sada ore sa jednom kravom ili konjem. To 
su problemi koji duboko zasižu u život seljaka. Mi 
stojimo prema njima prilično neodlučno. Liberalizam 
je pomagao raspadanju ovih kućnih zadruga. Mi ima- 
mo jedan zakon, koji vredi za bivšu Hrvatsku i Sla- 
voniju, dakle za Savsku banovinu, a koji dozvoljava 
deobu kućne zadruge bez prijave vlasti i bez dozvole 
vlasti samo do kraja 1936 godine. Gospodo, to se da- 
lje deli. Ja sam bio ove godine izneo jedan predlog 
i molio da ude u amandman, i gospodin Ministar, ne 
Ministar poljoprivrede, jer to ne spada u njegov re- 
sor, već Ministar unutrašnjih poslova izneo je taj 
amandman, ali skupštinski odbor ga je otklonio. Ja 
ga, gospodo, ovde iznosim opet i iznosiču ga kao 
posebnu zakonsku osnovu, jer nema mogućnosti da 
se unese u amandman. Tražiću da vlasti ureduju još 
i dalje, jer ne znam, šta će vlasti učiniti sa ovim spi- 
sima koji im dolaze i koji se nalaze na njihovom 
stolu, a koje po zakonu ne smeju i ne mogu da rese. 

Drugi je problem zemljišne zajednice. Zemljišne 
zajednice su jedna ustanova, jedna ostavština naših 
dedova. To je zajednička zemlja, to je ona utrina, 
ona mera, koju svi uživaju, pleme kao takvo, to je 
njegova plemenština. Ne dolazi plemstvo od »nobi- 
litas«, nego je »pleme« naše staro ime, za sve one koji 
su imali vlasništvo na toj zemlji, i koji su tu /..imlju 
uživali. Tu instituciju zajednice zemljišta spasili su 
naši ljudi, naš narod, kroz svo doba feudalizma Sred- 
njega veka, kroz svo doba turskog vakta, kroz svo 
doba kasnijeg feudalizma, sve je to spašeno i saču- 
vano. Prigodom segregacije odlučeno je od zemlji- 
šta koje je zajednički uživano po seljacima i po gos- 
poštiji, dio seljaku, te je ta zemlja njima predana 
na zajedničko uživanje. Te zajednice su kod nas ure- 
đene zakonom od 25 aprila 1894 godine. Taj zakon 
određuje kako se imaju konstituisati te zemljišne za- 
druge, kako se imaju birati odbori, kako se sastaje 
uprava, dakle kako se s njima treba upravljati, a za- 
kon dozvoljava i da se dele. Zemljišne zajednice mo- 
U'u svoj posed deliti, i to prema ovlaštenicima. Sva- 
ka kuća ima svoje ovlašteništvo i prema tome, kad 
se delila zajednica, toliko su participirali. Deli se na 
polovicu i trećinu, i na manje dijelove, ali to je sve 
uknjiženo i zna se, koliko kome pripada. 

Sad se deli, a zašto? Jer u najviše slučajeva seo- 

ski birtaš i onaj mali seoski kramar, bakalin, katkada 
i krvopija, taj daje ovlaštenicima kredit, katkada ra- 
kiju i duvan, ili šta drugo bez čega se može da bude, 
i što se najviše traži. On im daje kredit, i kad prikupi 
dovoljno toga, kad prikupi dovoljno ovlašteništva, 
onda goni i traži da se deli zemljišna zajednica. I ko- 
načno dolazi do deobe zemljišnih zajednica. 

Ima slučajeva, koje ću ovde da pomenem, kao 
kod Nove Gradiške, da je neki Fišer prikupio oko 
200 jutara, a drugi jedan je prikupio oko 300 jutara 
Neki državni činovnik' je prikupio oko 130 jutara. 
To iz ruku našega naroda prelazi u ruke tuđih ele- 
menata, odlazi u ruke onih kojima nikada nije bilo 
namenjeno. Naši dedovi nisu se zato borili, da to pre- 
de u tuđe ruke! Ovu imovinu treba sačuvati, ali ne 
samo sa nacionalnog gledišta, nego i sa stanovišta 
očuvanja našeg seljaka. 

Gospodo, da čujete, koliko ima tih zemljišnih 
zajednica. U samoj Hrvatskoj i Slavoniji 1,162.157 Kj 
(dana oranja) obuhvataju te zemljišne zajednice. Nji- 
hova je vrednost 1,406,959.000 dinara. To je narodna 
imovina. Od toga je obradivo svega skupa oko 
800.000 jutara, što oranica, što pašnjaka, livada itd. 

Te zemljišne zajednice nisu danas iskorišćene, 
kao što bi trebale da su iskorišćene. Tu pase stoka, 
i niko ne gleda na to, da se te zemljišne zajednice 
valjano iskoriste, da se one melioriraju, popravljaju, 
nego svak uzima koliko hoće, jer je zajednica. A ka- 
da se razdeli, onda svaki lepo obraduje svoju zemlju, 
svak ima koristi od toga i zato neguje, dubri itd. To 
je vrlo lepo! 

Dok sam ja bio u hrvatskoj vladi, ja sam izradio 
zakonsku osnovu prema kojoj prigodom deobe zem. 
zajednica treba ostaviti barem toliko, da siroti- 
nja ima barem plandište za stoku; treba ostaviti 
komad zemlje za jedan voćni rasadnik, za sajmište 
i za druge javne svrhe. Ono ostalo neka se deli, ali ne 
kako to zakon dozvoljava da prede u vlasništvo onog 
ovlaštenika, pa da on smije da proda trećem licu nego 
treba novim zakonom odrediti, da to ostane svojina 
zemljišne zajednice, i ovlaštenik s njome raspolaže 
kao da je njegovo, ali ne može otuđiti. (Tomo Jal- 
žabetić: To je po § 22 . . . .) Molim te, ćuti, ti to ne 
razumeš. 

Mi moramo da stvorimo jednu zakonsku novelu, po 
kojoj ćemo odrediti, da se ovo zemljište niti može otu- 
điti, niti se može zadužiti, nego opet ovlašteniku, na- 
šem čoveku, i to ne onome, koji ima veliko gazdinstvo, 
nego srednjem seljačkom čoveku. Mi ćemo time ost ša- 
riti nešto, što se u drugim državama vrlo teško ostva- 
ruje, ili nikako ne ide, ostvarićemo okućnicu, homc- 
stead. To je Srbija znala sačuvati kroz stotinu godina, 
ova je ustanova (pel dana oranja) sačuvala seljački 
stalež i po njemu Srbiji dala obele/.je prave demokra- 
cije, ona je u Srbiji spasla narod da ne padne posve- 
mu u ruke čaršije koja je htela i mogla da ga ima n 
rukama, da nije bila sprečena zakonima. 

Ova okućnica koja bi bila neotuđiva mogla bi da 
spase našeg seljaka u čitavoj državi. Nu mi ne možemo 
da prihvatimo u našim krajevima zakon od šest dana 
oranja i da se seljački posjed izluči iz kredita. To ne 
može više da se ostvari, to mi ne možemo učiniti, ali 
možemo da očuvamo ovo što imamo. Od ove svojine 
koja postoji tu, možemo da ostvarimo seljačko gaz- 
dinstvo (Glasovi sa levice: Treba doneti napredniji 
zakon,). Jeste, napredniji zakon da donesemo. Treba 
da donesemo zakonsku osnovu, koju ćemo podnet! 
ovome visokome Domu kao predlog da očuvamo ovu 
našu dedovinu za kasnija naša pokoljenja; da ostva- 
rimo ono što je propustila da učini agrarna reforma, 
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da ostvarimo srednje seljačko gazdinstvo i da ga uči- 
nimo neotuđivim. 

Ima još jedan mali problem koji ne izgleda tako 
važan, ali koji bi ipak pomogao seljaku. U našem 
selu niko ne zna kakve su cene i radi toga kad dođu 
trgovci sa stokom, žitom itd. na sajam, oni se dogo- 
vore koje će cene davati i preko toga ne idu, a naš 
seljak nema odbrane protiv toga. U Švajcarskoj sva- 
ki put pred dan sajma telefonira se u dotično selo, 
kolike su tržišne cen.e proizvodima koji će se proda- 
vati na sajmu, i kaže se: ovolika je cena pšenici, ovo- 
lika je cena kukuruzu, ovolika stoci itd. Gospodo, 
naš seljak kad ima jednu orijentaciju, kad dozna po 
koju ceau može da proda svoje proizvode, on će onda 
znati da se opre onima koji hoće da ga eksploatišu. 

Ova obaveštajna služba bila bi važna funkcija 
Ministarstva poljoprivrede, koja bi se mogla pove- 
zati sa statistikom. Ministarstvo poljoprivrede kasni 
svojim publikacijama. Statistika naše izvozne trgo- 
vine već je izišla, statistika poljoprivredna ne znam 
kada će izići, ali obično izlazi pod kraj godine ili idu- 
će godine. U toj statistici pre je bio na kraju vrlo do- 
bar tabelarni prikaz o lokalnim cenama pojedinih 
produkata u pojedinim našim krajevima. To je vrlo 
dobra orijentacija za kasnija vremena i proučavanje 
naših prilika. Dobro bi bilo da se daju ta obavešte- 
nja. U internacionalnoj publikaciji o poljoprivredi, 
podaci o našim prilikama su tako nedostatni i po- 
vršni, da se čovek mora u najvećoj meri tome začu- 
diti. Bugarska iznosi podatke o svome seljačkom 
gazdinstvu u obilju, a takode i sve druge države, a 
samo nas nigde nema. To je jedan veliki nedostatak, 
a publikovanje tih podataka moglo bi se sprovesti 
i ja bih molio da se to učini. 

Ima druga jedna stvar koja malo podalje leži. 
Tiče se veterinarstva, tiče se zapravo Cigana. Veteri- 
narstvo kraj ovakvih prilika kakve su danas i kraj 
Cigana uvek je izloženo pogibelji da ga^ se izigrava. 
Ti Cigani, ti gadovi koji se ne žacaju ničega, razna- 
šaju po krajevima kroz koja prolaze i sakagiju i šap 
i druge slične bolesti na jedan najefikasniji način. Ta 
banda, koja svuda živi od krađa, kuda god dođe učini 
samo zlo. Ti Cigani su ostali potpuno intaktni prema 
svemu onome što smo mi stekli na kulturnom polju. 
Za njih ne postoji ni zakon, ni red, ni rad. (Jovo Ba- 
n.janin: () toj se stvari u smokingu govori! — Smeh). 
Kad sa Vama govorim ja naročito obučeni smoking 
iz učtivosli. 

Mi te Cigane puštamo da lutaju po zemlji bez 
ikakvog nadzora i reda. Najveća zločinstva na selu 
izvršuju Cigani, a njih je najteže uhvatiti, jer je Ci- 
ganin — Ciganin. Oni neprestano cirkulišu po zemlji. 
Tom ciganskom pitanju moglo bi se sa veterinarskog 
gledišta stati na kraj, kad bi se jednostavno odredilo 
da Cigani ne smeju držati konje. Treba im zabraniti 
držanje konja, jer oni konjima šire sve zarazne stočne 
bolesti. To im, dakle, treba zabraniti. Neće se njima 
time Bog zna kako naškoditi, niti će se oni time uni- 
štiti. Mi ćemo ih na taj način prisiliti ili da se nasele, 
ili da se rasele, da odu u Rumuniju, ili u Bugarsku. 
Neka idu daleko kuda god znaju, ali neka prestanu 
jednom kod nas širiti se i napastvovati sela i svakoga 
koji s njima dolazi u dodir, ,1a bih molio g. Ministra 
da razmisli o tome: da li bi mogao takvom jednom 
uredbom da ukine ovu sredovečnu instituciju Cigana, 

i da joj se na taj način doskoči. 
Molio bih još g. Ministra da se Poljoprivredna 

stanica iz Osijeka ne premesti u Novi Sad, kao što je 
predvideno u amandmanima, nego da se ostmi  Ba- 

novini da ona njome upravlja. Grad Osijek zaslužuje 
da mu ostane Poljoprivredna stanica, jer je Osijek 
dao i zemljište i zgradu i novčani doprinos da se ona 
ostvari, a sada g. Ministar hoće da je premesti u Novi 
Sad. Ja ga molim da odustane od toga, jer se u 
amandmanima kaže: da može, a ne mora da izvrši 
taj premeštaj. 

Mi čekamo na zakon o zadrugarstvu, na zakon 
o poljoprivrednim komorama i na nešto što nisam 
nikada do sada hteo da spomenem — na uredbu o 
provadanju Zakona o unapređenju poljoprivrede. Vi 
razumete zašto ja nisam do sada urgirao da se to uči- 
ni, ali sada to činim. 

Pošto imam poverenja u g. Ministra da će on 
sve to učiniti, ja ću i glasati za budžet Ministarstva 
poljoprivrede. (Odobravanje na desnici). 

Potpretsediiik Milan Simonović: Ima reč, radi 
ličnog objašnjenja, senator gospodin Tomo Jalžabetić. 

Tomo Jalžabetić: Gospodin govornik me je apo- 
strofirao rekavši, da ja to ne razumem. A da vidimo 
kako je on to razumeo kao Ministar. On je rekao, 
da je taj Zakon od 1896 godiae, a Zakon je od 25 
aprila 1894 godine. U § 22 tog Zakona kaže se: onaj 
koji hoće da proda zemljište, mora ga najpre prodati 
jednom ovlašteniku iste zajednice, u drugom redu 
općinaru, a u trećem redu mogao je prodati jednome 
koji nije član zajednice; ali, prvenstvo ima ovlaštenik, 
pa onda općinar. I upravne vlasti imaju paziti na 
takve prenose. A ako bi sreska vlast dopustila da je- 
dan spekulant kupi 200—300 jutara zemlje, ta bi sre- 
ska vlast spadala u zatvor. To, dakle, ne može 
postojati. 

Toliko sam imao da kažem na ličnu primedbu. 
Potpretsediiik   Milan Simonović: Ima reč senator 

gospodin Milutin Dragović. 
Милутин Драговић: Господо сенатори, изгле- 

да ми да нећу доживети да једнога дана чујем ro- 
сподина Министра пољопривреде да каже са ro- 
норнице: свршио сам то и то, учинио сам то и то, 
и учинићу и предвидео сам да то буде у будућ- 
ности. Требало би већ једном да чујемо да се хва- 
ли са својим радом, a не са појединим планови- 
ма, правилницима и предлозима шта треба учини- 
ти, a када сиђе са министарскога положаја на све 
то пада прашина. 

Што се тиче рада господина Министра Стан- 
ковића, када би no страни оставили политички 
рад његов, ja не бих имао разлога да се no- 
жалим на рад самог Министарства пол>опривреде, 
могао бих чак неке ствари и да похвалим, јер осе- 
ћам да су врло добро вођене. Желео бих само да 
имадне толико снаге и моћи да издржи, јер знам 
да му се праве сметње и са стране његових дру- 
гова у кабинету, да му се омета raj посао. (Један 
глас са левице: Ko омета?). Бојим се, ако би хтео 
да задржи положај Министра пољопривреде, да 
не одустане од тога рада, као што je на пример 
бацио у архиву Закон o задругама, и ако задру- 
гарство очекује тај закон са нестрпљењем. 

Ja сматрам, да je дужност и Министра пољо- 
привреде и једног и другог Дома народног прет- 
ставништва да се стара и да дадне кредите, да се 
сеоски дом подигне, да му се створе материјалне 
могућности да може да развије што боље сноју 
пољоиривреду и рад на своме поседу. Исто тако 
мислим да je од велике важности, и тражим од 
господина Министра пољопривреде да се забави 
тиме, да се поведе једна организована крсташка 
борба  upornu  у|ш1)сња  луксуза,  ГОСПОДСКИХ оде- 
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ла, свилених чарапа и олуза у наше село, јер, го- 
сподо, -изгледа да he 70% наших домаћина због 
луксуза који тражи омладина на селу и у сеоској 
кући, постати просјаци. Људи који немају шта 
да вечерају и да обуку, морају да продају волове 
или нешто друго na да купе свилену венчану аљи- 
ну снаји или ћерки' кад се удаје. Ми морамо да 
поведемо ту борбу и преко учитеља и свештеника 
и посланика и чиновника, преко Министарства 
пољопривреде и осталих, да се одстрани то зло, 
да се село врати на сеоску индустрију и да ради 
као што су радили наши стари, који су боље од 
нас живели и здравији и издржљивији били. 

Што више теорије, књига и поуке, мени из- 
гледа као за инат да има све више болести у сто- 
ци, да je мањи род у пољима, виноградима и воћ- 
њацима, да су земље све мршавије и посније. Ja 
нисам против школованих људи, пошто знам да 
je то све крв наше сеоске крви и кост наше сеоске 
кости, али они и сувише воле да пишу у канцела- 
ријама да држе предавање и теоретишу, a мање 
да одлазе у народ, да одржавају састанке са се- 
љацима и да им на пракси покажу и поуче их ка- 
ко треба да раде. Наш сељак хоће да их види на 
делу, и све оно што он види на делу, и што ис- 
проба да je добро, он he и да прими. 

Господин Франгеш, кога ja много ценим и по- 
штујем, врло добро je изнео програм како треба 
то питање решити, и шта треба да се уради, na да 
се сељачке задруге одрже и очувају. Али ja ка- 
жем: требају дела, a не теорије, наредбе и распи- 
си. Др. Франгеш je констатовао да се задруга све 
нише цепка, да je све мање слоге у сеоским ку- 
ћама, али није хтео да испита у чему je разлог и 
у чему je кривица. Господо, код нас je кривица у 
војним законима. Пре para свака задруга, која je 
имала велики порез, морала je да набавл^а комору 
и ради тога су се људи делили, да би избегли да 
дају коморе. Према томе, господо, није кривица 
у нашем народу што се задруге распадају и цепају, 
него je кривица до наших политичких људи и др- 
жавне управе који такве законе доносе. Тако и 
данас видимо да je влада др. Стојадиновића, др. 
Корошеца и др. Спахе предвидела у овогодиш- 
њем буџету за унапређење полЈОпривреде, села и 
сељ>ака, који чини 85% живља у нашој држави 
свега око 100,000.000 динара, a за жандармерију 
предвиђено je 460.000.000 динара. Je ли то народ- 
на политика, je ли то паметно и добро, да се rpa- 
на, од које се црпс прирез, порез, снага и сиро- 
вина, који брани и чува ову државу, запоставља и 
занемарује, a да се баца и расипа на оно што до- 
носи само издатке и расходе, a никад приходе! 
И кад je тако, онда, господо, немојте да се чу- 
дите, што тај сел>а1< ne верује ни министру, ни no- 
сланикУ) ни сенатору, него сам xohe да брине сво- 
ју бригу и да сам мучи своју муку, јер тај сељак 
види да он господи треба само онда када се тра- 
жи његово поверење, да их бира за посланике 
или да се упише у странку, a после на њега нико 
ни главе не oKpehe, колико крана на мртво телс. 

Господо сенатори, господии Милан Стојади- 
noBHh, Претседник данашње Владе, био je Мини- 
стар финансија 1925 р. у кабинету који je донео 
један закон o задругарству за пољоприврсдни 
кредит. Тада11ш>а влада и Народна скупптина уви- 
дсли су, да сел.ака треба помоћи кредитом, да би 
мОгао на своме имању да увећа својс производс 

и да повећа своје приходе, да би лакше могао 
подносити државне терете и лакше подмиривати 
своје животне потребе са својом задругом. Али, 
не лези враже, тај исти господин Стојадиновић 
тадашњи министар финансија, као no неком про- 
клетству, данас као Претседник Владе на предлог 
једнога народног посланика, опет брата задруга- 
ра, — и ту би се могла применити једна народна 
изрека: „Ko ти ископа око? Брат. Зато je тако 
дубоко" — дакле, no предлогу народног послани- 
ка г. Животе Милановића, који само да би се оду- 
жио и осветио задругарству за ползопривредни 
кредит и напакостио му што je на челу тога за- 
другарства Милутин Драговић и други људи које 
оно друго задругарство не трпи, подноси предлог 
и Влада, односно Министар пошта пристаје на то, 
да се томе задругарству одузму повластице и за 
пошту и за порезе и за таксе које je повластице 
уживало no једном закону. Поред тога што му je 
још раније одузет кредит уредбом o ликвидацији 
сељачких дугова, одузимају му се све те повлас- 
гице, a свима у њиховим задругама задржавају не 
само све те повластице, већ им дају још много 
других помоћи и повластица, али они седе у да- 
нашњој влади и стубови су данашњег режима na 
им се све даје. Такав рад, господо, не води ни 
мало добру, нити служи стишавању страсти и по- 
бољшавању прилика у земљи и код наших при- 
вредника. И тако ми видимо да данас имамо мно- 
го врста задругарства у разним савезима. Камо 
cpehe да се нађе неко који би све задругарство у 
нашој землзИ могао да сконцетрише под једну 
капу и заведе ред у њему, као и да свакој грани 
задругарској да свој правац. To би био најбољи и 
најсигурнији пут, да се преко тога и таквога за- 
другарства наш народ истински помогне, и онда 
не би било боЛ)ег и сигурнијег начина, да се Међу- 
собно приближе и Срби и Хрвати и Словенци пу- 
тем задругарства. 

Господо сенатори, у задругарству за пољо- 
привредни кредит, на челу кога ja стојим, има и 
Срба и Хрвата и Словенаца и Муслимана и дру- 
гих вера које живе у нашој држави и сви живс 
као једна душа и никада се међу нама ne ствара 
никакав раздор или несугласица. Ми радимо у 
слози задружне послове. Камо cpehe да се тим пу- 
тем nobe у нашем задругарству, које je и раније 
служило на понос нашем народу и користило 
свима народним потребама и иапретку народног 
живота на селу! Али од upe неколико година, од 
када je на управу оног другог задругарства дошло 
неколико ЛјУди који су се наметнули томс задру- 
гарству као беда на село, иашс задругарство in>- 
шло je рђавим путем и свакоме другоме задру- 
гарству, које није у њиховоме савезу онемогућу- 
је се живот и рад na све могуКс начине; не могу 
добити кредита ни код Народне банке, ни код 
Аграрне банке, доклс се њима не пријаве и доклс 
не дођу у њихова чланства. Ja сам са тим задру- 
гама примио нажалост борбу, a нидите, ГОСПОДО 
сенатори, то задругарство не ради како треба. У 
том задругарству праве се разнс крупно грешке и 
рђавс ствари. Нико од стране државс mije могао 
да привири, да види шта се ту ради и како сс водс 
послови. Напротив, када je бивши Министар r. Де- 
метровић као надзорна власт хтео да одреди једну 
комисију, која je имала да прегледа рад те уста- 
iioite, oii je због тога морао да сиђе са мипнстар- 
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ског положаја. A када je баш претседник тога за- 
другарства дошао за Министра пољопривреде, 
прва му je дужност била да пошаље комисију про- 
тивничком задругарству. Два и no месеца радила 
je та комисија Министра пољопривреде. Ми нити 
смо се борили нити се боримо против контроле, 
јер када једна задругарска организација дође да 
тражи помоћ од државе, она мора да трпи и кон- 
тролу. Ja сматрам да задругарство мора да буде 
слободно, да бира слободно свој управни одбор, 
свој надзорни одбор, да располаже својом имови- 
ном слободно, да се слободно и несметано креће у 
својим пословима, али нипошто да закључа врата 
од сваке државне контроле и сваког надзора. 

Видите, то je задругарство најзад, no несрећи, 
почело да иде и у политику. Четрдесет и осам за- 
другара за пољопривредни кредит, данас су чла- 
нови парламента, a ja мислим да више од половине 
припада партији Југословенске радикалне зајед- 
нице. Kao што један свештеник, када je ван цркве, 
може да оде у кафану да попије које пиво, да 
седне чак и да одигра партију карата и да пораз- 
говори са људима, али када обуче у цркви епитра- 
хиљ, има да служи само Богу и вери, тако исто ja 
сматрам, да ми задругари, када радимо у задру- 
гама, треба да служимо само њима и ничему више; 
када се изађе из њих, тада изволите у политику. 
Али тако мислимо ми, a не мисли друго задругар- 
ство и друге вође задругарства. 

Господо, ja волим што je r. Министар Ђор^е- 
вић дошао овде. Остао сам му дужан један одговор 
још од прошле године, a не бих желео иза леђа да 
одговарам. Kao што сам већ рекао, можда нећу 
више имати прилике да говорим у буџетској де- 
бати, и због тога не бих желео да му не дам тај од- 
говор. Он je овде казао да никада Арнаутовића 
није ни познавао. A ja кажем да му je он саставио 
листу на зеленом папиру у канцеларији његовог 
савеза и однео je господину Богољубу Левтићу 
Претседнику изборне Владе. A тај исти господин 
Министар и господин Корошец на двадесет дана 
upe 6 марта били су заједно у Осјеку са Арнауто- 
вићем на некој задружној конференцији. Taj го- 
сподин Минисгар рекао je, да за н>ега и његове 
другове из савеза постоје две полигике: политика 
до 6 марта, то јест до метка, и политика од 6 
марта, т. ј. од метка. To je тачно, господо сенатори, 
за њега и његове другове постојала je политика 
до метка и 6 марта: да организује опсгрукцију у 
Скуиштини и да напада и обори Владу Милана 
Стојадинови^а пошто MOTO, a после 6 марта, од 
метка: политика доласка на Власт и чесгитања Др. 
Стојадиновићу на спасењу од АрнаутовиКа, који 
je ca г. Министром Ђор1)еви11ем до тога дана био 
у друштву. Господо, такво скакање у ПОЛИТИЦИ мо- 
же само да шкоди задругарству и ткоди^с задру- 
iарству. 

Taj Je ГОСПОДИН за ове услуге добио 20 мили- 
она динара од Владс 88 савез његовог задругар- 
стна, и TO у доба кад сс једном малом човеку, се- 
љаку, који нема никаквих прнхода, јер не заради 
као неки државни чииовник, a пол.оиривредни про- 
изводи су подбацили, за дужну иорезу ПрОДвје 
крава. За 300 ДИНара продајс сс сиротом сел.пку 
кравица, a јсдној задругарској организацији дајс 
се 20 мнлиона динара, ади не да помогне оелу и 
сељаку, него да подмири дефицит, који су та го- 
спода учинила. 

Potpretsednlk Milan Simonović: Opominjem Vas, 
gospodine Dragoviću, da ne upotrebljavate takvo i/.- 
raze kao Sto je deficit. 

Милутин Драговић: Господине Претседниче, ja 
говорим зато тако, јер знам да je то истина и да 
то стоји. У Пословнику стоји, да свако ко у Скуп- 
штини или у Сенату говори и нанесе некоме увреду 
или клевету, тај има права да га тужи суду, и у том 
случају посланик или сенатор нема права да се по- 
служи својим имунитетом и ja изјављујем, ako ме 
туже да се нећу крити за имунитет, ако комисија 
ово што ja кажем не би утврдила. 

Али, господо, и тих 20 милиона било je кратко. 
Чак 4—5 месеци њихови чиновници нису примили 
плату, јер нису имали одакле да их плате. Докле 
ћемо тако да расипамо народни новац и да упропа- 
шћавамо наше село? 

Господо, сенатори, на крају крајева Влада г. 
Стојадиновића из те велике Лзубави према селу и 
сељаку донела je и Уредбу o ликвидацији земљо- 
радничких дугова. После свега овога у новинама je 
јављено, и то у свима листовима са великим натпи- 
сом, да je 50% дуга поклоњено сваком сељаку. Али 
господо, кад се све то срачуна, ви ћете видети да 
му није поклоњено ништа. Ако му дуг износи 100 
динара a поклоњено му je тобож 50, ту долази сад 
120/о камате и та отплата износи толико да он опет 
има и кад му се одбије тих 50 дин. од 100 дин. 
главног дуга, да плати 140—150 динара Аграрној 
банци за своје менице. 

Господо, оно што je г. Стојадиновић са својом 
Владом дао селу и сељаку, то мени изгледа на ону 
причу у нашем крају још из доба Турака. Ишао 
тако једном један сиромах Србин путем. na му се 
досадило и почео je успут да гледа у небо и да се 
моли Богу: Боже, дај ми једног коња да појашем 
да бих се одморио и дануо душом. Али га у томе 
стигне један Турчин, који je јашио кобилу која се 
била ождребила пре неколико дана, и како оно 
мало ждребе није могло више да иде, нареди Тур- 
чин овом Србину да га узме и да га носи. И тај 
јадник узе ждребе и онако носећи га под грашкама 
зноја, погледа у небо и рече: Боже, да ли ме не чу, 
или ме погрешно разуме, na ja сам тражио коња 
да ra јашем, a не да га носим. (Смех). Ево тако je 
и ова Уредба o ликвидацији сељачких дугова, спу- 
тала je сељака да не може добити кредит и не може 
да отуђи ни једну парцелу своје имовине, ни он ни 
његови потписници, јер општински суд мора да 
попише сву његову имовину и парцеле као и пар- 
целе његових јемаца и све то има да иде тој Аг- 
рарној банци. To значи да за 12 година сељак не 
може да прода ни једну парцелу, ни он ни његови 
јемци, док се не одужи или он или његови јемци. 

Господо сенатори, још rope je погодило нашег 
сељака укидање § 471 грађанског законика, који 
je у нашој предратној Србији био заштитник села 
и сеоских задруга. Сељаку се није могла продати 
она 3eM,'ba коју предвиђа raj параграф. Ледне ro- 
дине смо, мислим 1924 или 1925, то he најбоље 
знати Министар г. Станковић, донели закон да се 
аа државну порезу сељаку не може продати земља, 
него да се за неплаћену порезу ова земља преда 
иод закуп неком другом да je овај обрађује и када 
плати дуговану иорезу да je врати сопственику 
исте земл^е. Сада међутим укидамо § 471 и отва- 
рамо врата да се оствари оно што je створено ме- 
ничним законом. Тим законом признато je право 
сел>аку да потписује меницу. Овим пак законом o 
ликвидацији седочких дугова и тумачењем Аграр- 
не банке укинут je § 471. To значи да ћемо ми ова- 
кнм радом кроз неколико година 70"/" становни- 
штва na селу имати пролетере без земл.с и при- 
хода.   A кад тако будс питаћемо се једног дана, 
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како he и од кога држава моћи да уберс своје прн- 
ходе и како ће се издржавати државне установе, 
и шта ће бити са толиким нерадницима и .иудима 
који немају ни крова над главом, ни коре хлеба? JA 
мислим, господо, да Влада тим пнтањем треба да 
се г.озабави и да тражи бо.Ђи лек и бо.Ђе решење 
овога питања, да више и правичније поведе рачуна 
o заштити села и сеоскога дома. 

Господин Министар Станковић у свом врло ле- 
IIOM експозеу дотакао се и ветеринарства. Господо 
сенатори, ja тврдим, да je ветеринарство на селу 
на најнижем ступњу, не може бити толико због 
лекара колико због тога, што никада не можемо да 
добијемо на време лекове, које госоодв зову серу- 
мима. Када се појавн сточна зараза, немамо лекова 
и док до њих дођемо, стока полипше. Ja hy изнети 
један пример у Срезу јабланичком, где je абог 
тога тамошњи народ оштећен за око 2 милиона 
динара. Стока им Je угинула само зато, што пуних 
20—^0 дана нису MOI лн да добију наручснс лекове 
из фабрике. Министар пољоприврсде требао би да 
нађе пута и начина, да донесе уредбу, када се Beli 
данас лако уредбе стварају, и да створи могућно- 
сти да код општина увек мигу да iial)\ локова, na 
ако не буду били потребни, да се врате фабрици, 
a овако сада стока угине јер лекова нема a кад 
лекови дођу онда je касно. Tu norceha на онај на- 
чин, o коме je овде говорено, како се код нас ВОДИ 
здравсгвена иолитика: да ое подижу бо.тице, тамо 
где нема болесника, a где има болесника, нема 
болница. Тако и код нас долазе лекови онда, када 
више нема стоке. када ona угине. Ero видите, и ту 
греба много ствари посвршавати н позабавити С€ 
озбил.Ш) o сисму што треба селу И сел.аку да на 
иреме и кад му треба добије помоћ од државе. 

Пошто je време поодмакло и пошто има доста 
гоиорника, ja нећу да одуговлачим, a како je г. 
Министар дотакао питање насел>еника, коћу ja да 
кажем неколико речи o томе. ГоСПОДО сенаторп, го 
je бедно стање. He кривим ja заго само Министра 
i. Станковића. Ja кривим све министре од цочетка 
ДО данас због norpeuiHoi иввођења aipapHO рефор- 
ме. Они су радили (ЖО, mio imje.iaii пријаге.!. ОВС 
земље не би учинио. Omi с\ трошили наше народ- 
ВО благо, иаселЈавали л.удс na утрине, где ие MOI v 
,i<i живе насел)еници, мопло нсма добре иоде. Че- 
сто je nvia потрошено 'iO—40 милиона за једно 
село докле ое насели ма се оосас 3- 4 године кон- 
статовало да гу село не миже да остане абог necm 
ШШИ ВОДС M milie, И омла 0« iipia гупало расол.а- 
вап.\. Због оваквог рада налаае ое нвсвАеници у 
бедној ситуацији, јадни и сиромашни. Колико ja 
знам и познајем re крвјеве name државе, да ј« вило 
памети и ПЛВНСКОГ рада, ИОГЛО Св jom диа муга то- 
.niKo света да наоели са истим парама кодмхо се 
iia|>a дало ta ono досадап.е шнчм.анаи.с. Могло je 
да се iipiiciviiH купован>\ зеиЛзе о.ч оних Мусли- 
мана и Арнаута,   кој« еу ктели да се селс \ орју 
oranomu, na ла ое ia BCMJba прела папшм л.\дима 
да je  omi  .ta  20 годппа oopal)\j\liii   nrn.iare  n  да 
ona постане њнхова својиш. na raj ввчнн дошао 
би Behn број .i.\,ui ДО аараде И CBOje   км ..е, која 
би била и плодна и подесна ва обраду, a иоред до- 
бре и плодне senjbe каш бв иасеАеиик и колони- 
сга имао joni n к\ li\   n mia.i\  И ш.пппу H .nunjv .<a 
жнвот и раавитак својих потреба ua пмлмл, a не 
онако да нвгледа праип бедник n просЈок. 

I lam  je CCJbBK доород\ man  n  nr   гражп  ИИШТа 
да иу се поклонн. Он тражи да иу w омогући да 
дође до вараде. '>n he да платн свакоме, mio je цј 

жан. И тако, да je купл^но имање од државе даго 
се.Ђацима за један рок од 20 година, алп под усло- 
вом да плате држави колико je држава дала за то 
зем.ЂИШте, сељаци би као што напред рекох има- 
ли на томе земљишту и во1'Њаке и куће и :току и 
цео потребан алат за обављање земљорадње. Ллп 
тако није било. И шта видимо? После '5 година 
насе.Ђења, ми данас можемо у Метохији, у При- 
зрену, на Косову, на Брегалници да ВИДИИО насе- 
љеника поцепаног и јадног, да нема плуга, да не- 
ма вола, да нема ништа, и кад дође фебруар пли 
март, он трчи код Арнаутина са врећом да му да 
50 до 100 килограма жита, да би могао исхранити 
своју породицу. Он нема са чим да ради земљу и 
да оре. Онај Арнаутин тамо пспсмева му се и каже: 
Тебе je Југославија послала да ми покажеш KJ'KO 
треба да радим пољопривредне послове. Лржава, 
господо, кад je хтела подизати пол>опривреду, мо- 
рала je да створи пута и начина, да насељенику да 
што му треба, a да од ње! a тражи рад и приходе 
да би могао предњачити у погледу пол.оприиреде 
у крајевима где je насел-он и где xolie државна 
управа да протури свест с бо.Ђем обра1)Ивању зем- 
л>е и савршенијем раду. 

ETO, видите, господо, j.i сматрам да je дуж- 
ност Владе, да се мало позабавп и гиме, да се сео- 
ски производи продају по што eehoj цени, да би 
сел>ак имао рентабилности од свога посла. Маш 
народ навикао je да ради, a не да се пу гем Уредбе 
н путем лпквндације дугова ствара пекакиа помоИ 
од које користи нема. Дајте му цсне за његове 
производе, дајте му извоза за жито и дрво и дру- 
ro, дајте му рада, он друго не тражи. 

Ja сам, господо, из Округа Врањског, који je 
бпо до 1876 године под Турцима. До 1876 године 
у Врањском округу имадо je 4000 домаћинских ку- 
ha, које су производпле и сејале конлпљу. Даиас, 
место да има 8000 доиова КОЈН производе коцоп- 
љу, пмамо их свега 400. ЗашТО? Зато што нема 
norpornibe, нема one pcniaoiMiioiMн. Koje треба да 
пма, јер ппко no иодп рачуна o снему гоме. Впди- 
те, и само Министарстоо војр;с за своје uuoro- 
бројне потребс фажв кшопац и конод од лана a 
ne од кудел>е n TO се увозм :а гтране. Д^ппплар- 
ство финанспја но nape'^vje vnp.iun .-.nmono.u; да 
узима џакове од куде be, иего од југе, a Јута се 
увози са стране. 4 марта on.ia je једп i ЛИЦИТВЦИЈа 
у Управи државних иошшола на '^>јој je за 13 ми- 
лиопа дппара требало шбвВМТИ иакспа аа СО H од- 
ЛУЧСНО je да Cfl узму i/.iKoim од jyi\. 1\ад CBN ОТВ- 
шао и казао: na, ГРСПОДО. m га радпге И ВВШТО ку- 
вујете иакопе o i јутс кад се то уаимв н уиози са 
страпе, omi iv мп ОДГОВОрнЛИ:  МИрише СО na i.iau 
од кудеље! Кад сам питао докторе који нспктују 
помоћу хемијске вааднае cacrojiMi казали ey ми; 
llnje ne i ima, не мпрпте С0 na џак ОД кудел.е, јер 
СС  го да oicipannin, НвГО мпрпте ВИШС ПрОВИвИЈа 
.ta сграну јуту neio ta домаћу! Па опда, господо, 
Ka.ta.m су мп: CK\n.i.ii je мак ОД клдел.е nei o ОД 
1\тс! Ja МОГу pelm да се ЏВК ОД јуте упОТрвбМ je- 
данпут n баци, a иеђутим џакове од кудел>е иоже 
счм.ак употребити lo   15 пута. 

Џакове од кудел.е Унрава државних монопо- 
ла продаје потрошачима соли, јер   кначе   св^ки 
којп узме џак СОЛИ Moj'a да ii.iain n џак n кад Св- 
.1,ак raj иак купи, употребљава га за шпеницу, за 
жито n ta ine његове потребе n иоже му служити 
n i") година. To су све аа некога ситнице, али су 
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крупнице за нашу вољопривреду и треба сс тим 
иитањем позабавити. 

Па, господо, и онај канап за везивање писама 
у Министарству пошта, све то траже од лана и ју- 
те, a неће од кудеље. Зашто? Зато што je то наш 
доиаћи производ; ваља да се узме онај производ 
са стране и да дамо новац на страну; a наша сиро- 
вина и наши производи нека труну и нека се ба- 
цају и дају у бесцење, na ће народ, a нарочито се- 
љак, бит-и задовољан са таквим радом и таквим 
газдинством. 

Господо, тргните се и вратите се сељаку и Ha- 
rnoj домаћој индустрији и сировини, јер je то ко- 
рист и селу и вама и држави. 

Господине Министре, ja не могу да ти гласам 
за буџет, јер због Владе и њене политике морам 
да изразим неповерење и теби, али хоћу право да 
ти кажем, ценим те и поштујем, јер видим да до- 
бро радиш, и да ћеш нешто урадити ако ти се да 
да радиш слободно и несметано, али те молим, 
врати селу сеоску индустрију, учини да се у селу 
држи наша народна ношња, да се штити индустри- 
ја села, јер je то једини пут да Југославија буде 
велика и моћна, да сељак заволи своју земљу и да 
je чува и брани, као што смо je и ми бранили и чу- 
вали од 1912 до 1918 ГОДИНе. (Одобравање на 
левици). 

Potpretscdnik Milan Simonović: Ima reč Ministar 
bez portfelja ^. Vojislav Dordević. 

Министар без портфеља Војислав Ђорђевић: 
Сенатор r. Милутин Драговић сматрао je за своју 
сенаторску дужност, да OBOI a пута говори o моме 
раду и да ме не остави на миру. Ja му захвалзујем, 
јер ми даје прилике да пред овим високим Домом 
изнесем чињеницс, које потпуно супрогно говоре 
од онога, што je on изнео. Сигурно je да овај Дом 
захтева ауну исгину, стурно je да се тражи истина 
и да се no ЉОЈ суди. 

Сосподин Драговић говорећи o једном аианд- 
ману, који je један аародии посланик, Живота Ми- 
лановић, дао у Народној скупштини, није казао 
тачно ово: како ciojn са.тим амандманом. 

Задруге за пољовривредни кредит, којима je 
na челу r. Драговић, уживају и једну привилегију, 
коју нема ни једно друго задругарство. Задруге sa 
пољопривредни кредит уживају ту привилегију 
коју немају im оне задруге у Словеначкој, ни one 
у Хриатској, mi one у Србији. Задруге 38 no.'i.o- 
гтривреднп кредит чине најмањи, најслабијн и naj- 
лоптјп део namer задругарсгва. Они су уживали 
ослобођење од nopesa и поштарине. Посланик г. 
Милановић >■ име своје и својих колега предлагао 
je, да се остало задругарство изједмачм са њииа. 
Кад i. Министар пошта није хтео или није могао 
io да iii)nMii, кад то није могао да прими mi г. 
Министар финансија, онда je дошло изједначење, 
и one су се елмо изједначиле са осталиш, изгубиле 
своју привилегију коју су добиле ка јбдан иачин 
n у једно доба које није било доба пуних слобода. 
У 1адругарству се тражи потпуна једнакост у пра- 
г.има n дужпостима, ne ДОЗВОЛ>авају се npmm.ie- 
rnje, re су према томе omi еамо паједпачепп СЗ 
осталим задр) i арством. 

Ani ПОСТОЈИ join neniTo rope, теже, mio je pe- 
као i. Драговић, a mro ne одговара стању како je. 
Г. Драговић je поменуо, да остало задругарство у 
Гропји ne може да добије кредит, не може да се 
развија, јер га спутава то савезно задругарство, 
K'oje   пма  неку   врсту   Monoiio.ia,   inu   tipeKO    ei!ojii\ 
веза отежава му у кредиту и у пословатђу. 

Господо, Главни савез српских земљораднич- 
ких задруга, o коме je говорио г. Драговић, и у 
коме имам част и ja да радим, јесте најстарији за- 
другарски скуп у нашој земљи. Taj Савез je нај- 
старији савез у нашој земљи. Он има данас 3.000 
земљорадничких задруга од 7.500 свих задруга 
уопште. У нашој земљи не постоји већа и снаж- 
нија социјална и економска институција од те ин- 
ституције. Благодарећи томе задругарству у кра- 
јевима који би ишли крајњој левици задржан je 
сел.ачки сталеж на својој земљи, задржан je на 
националној идеологији и задржан je у једном 
умереном духу. 

To je задругарство учинило једну велику улогу 
и npe рата и после рата, a чини je још и данас. 
(Глас на левици: Пре рата био је-Аврамовић!) Јест, 
npe рата био je Аврамовић. Њему част и слава. To 
задругарство од 1927 године, баш онда када je 
Аврамовић отишао, иде снажним темпом, далеко 
већим темпом, далеко већом снагом него што je 
икада ишло npe тога, и то задругарство не само да 
je цењено у нашој земљи него je ono много цењено 
и на страни. Колика je снага и способност тога за- 
другарства може се видети по томе, што je то је- 
дини савез, који у највећим тешкоћама које су обу- 
хватиле све привредне организације пије поклец- 
нуо и није тражио заштиту као што су сви други 
тражили. Напротив, тај je савез исплаћивао све 
своје улоге и никада није било ни дана да није 
исплатио своје чпповнике, a не овако, како je г. 
Драговић казао, no пет месеци и не знам шта друго. 

Сада, господо сенатори, постоји још једна не- 
тачност, једна тврдња која не стоји. Говорено je 
o неких 20 милиона који су се поклонили н који су 
требали да попуне известан дефицит. Никада није 
Главни савез српских земљорадиичких задруга до- 
био 20 милиона динара. Али програм Владе г. др. 
СгојадиповиКа je тај, да се подигне сел:>ачки ста- 
леж, да се нодигне сеоска привреда и КралЈевска 
влада je прешла ка сапирању Савеза и ка кредити- 
рању савезних задруга којима je raj кредит no- 
требан. Тако je сапирап Савез хрватских сељачких 
задруга у Загребу, тако je саниран Савез српских 
земљорадничких задруга у Новом Саму, a Савезу 
у Београду дала je Пародна банка 20 мплиоиа ди- 
napa кредита уз државну гарапцију, a држава je 
узела хипотеку na некретнине тога Савеза, које 
само \ Берграду износе цифру од 15 милиона ди- 
napa. Кад се узме, да je Народна банка дала бан- 
ка.ма, да je дала индустрији кредите којп изна- 
шају неколико стотина милнона или милијарду, 
онда je ono први случај да Народна банка даје 
еел.ачкој с^зтанизацији и то je најплоднији новац 
KOJU je ona дала. Taj je новап употребл.ен не за 
отплату плп за ликвидацију тих тешких обавеза, 
како je казано, него за велика пословања која тај 
Савез врши, јер он у својему чланству кредитира 
око 3.000 задруга, он кредитира све житарске 
задруге, он кредитира све сточарске задруте, он 
кредитира око 1.100 набављачких задруга и npnm 
једну организацију коју у другим землЈама врше 
други савезп на терет државе. 

o том Савезу, када се говори, треба говорити 
исто онако као кад се говори o вгајсветијим ства- 
рима n o најсветијим установама у нашој земљи, a 
то ne зато mro раде тамо л>уди које ne волиио или 
Koje iio.iiiMo, iiero лато, ГОСПОДО еепатори. ШТО je 
то највећа тековина српског сељака, највећа текр- 
вина која ra je у пајтежим момептпма очувала 
пацпопалпо, подигла економски H задржала од со- 
цијалних nenpoMinn.i.enocTii којпма je сел.ак могао 
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да иде у тешким тренутцима пиљопрниредне кризе, 
нарочито каква je била пољопривредна криза про- 
шлих година због опште привредних прилика које 
су биле врло тешке и због кризе у целом свету. 

Господо, говорио je г. Драговић o другом за- 
другарству, које je окупило све. Ja бих упитао r. 
Пуцеља, да ли je у Словеначкој окупило слове- 
начко задругарство све друге задруге. Ja бих могао 
упитати г. др. Анђелиновића да ли je у Хрватској 
то задругарство окупило све друге хрватске за- 
друге. Не, господо, томе задругарству, које je 
стварно једног тренутка имало политичку тенден- 
цију, дало се 200 милиона динара a кад je учиње- 
на ревизија, нису се нашле ни књиге ни рачуни o 
оном коме су те nape ишле. 

И ако сам био велики противник Аграрне бан- 
ке, имао сам то задовољство, да je Богдан Мар- 
ковић, претседник Привилеговане аграрне банке, 
јавно изјавио, да je најбоље задругарство, да нај- 
уреднији платиша јесте Главни савез земљорадни- 
чких задруга, a најлошије оно задругарство, које 
г. Драговић заступа и држи. Господо, оно што не- 
сумњиво мора да интересира овај високи Дом, 
мора да интересира сенаторе, јесте чињеница да je 
то задругарство данас ударано са крајње левичар- 
ске стране, као што га удара и група г. Драговића. 
Али у томе задругарству нема партизанства, јер 
ja бих могао да вам именујем и најугледније прет- 
ставнике Југословенске националне странке и У- 
дружене опозиције, и Радикалне заједнице, који 
седе на врху у самој управи. (Милутин Драговић: 
Када je било потребно, Ви сте их смењивали!) Го- 
ворило се, господо, o томе, како Савез ne дозво- 
љава ревизију. Taj Савез редовно je реиидиран од 
врховне задружне организације у земљи, оне која 
ревидира и све остале савезе, a то je од Главног 
задружног савеза. Taj Савез редовно je ревидиран 
од Народне банке, и редовно je ревидиран ид При- 
вилеговане аграрне банке, која je један од њего- 
вих кредитора. Несумњиво je, да се тај Савез ус- 
проставио једном политичком акгу, који je јсдап 
од министара хтео да учини. И ако je због тога тај 
министар морао да одступи, ja бих само uorao да 
се поклоним великој Сени Почившег Крал^а, који 
je сам интервенисао да се та велика институција, 
та иелика народна тековина не руши ћефом јед- 
нога министра. 

Господо, још Једну ствар мдрам да одбијем 
овде, и ако сам прошли пут одбио категорички, a 
то je no пнтању Дамјана Арнаутовића. Г. Драговић 
je прошлога пута и овога пута х.тео да надовеже 
атентат Дамјана Арнаутови^а са мпјом личношћу 
и са политичком групом којој u ja припадам у Пар- 
шменту. Дамјаи Арнаутовић mije никада припадао 
оној странци, којој сам ja припадаО) Земљорад- 
ничкој. Дамјан Арнаутовић није никада припадао 
Народном сељачком клубу у овом Парламенту, 
коме ja примадам. Дамјана Арнаутовића НИКада 
нисам знао, док није дошао у Парламенат, a кад 
je дошао, онда, несумњиво, са њим сам се упознао 
н познавао као и са осталим посданицииа. Не on- 
тужујем ни лево mi десно и никада нисам опту- 
живао клуб коме je припадао. Када je пуцао Лам- 
јаи Лрнаутовић учинно je једно делО| које смо 
сви осудили, и ми у Супштини и ви овде у Сенату. 
Он je искусио законску казну. Ja 0 TOMe нећу да- 
ље да говорим, али категорички одбијам недозво- 
љена тумачења појединаца, који хоће да доведу 
иоју личност у везу са атентатом Дамјана Арнау- 
товића. Ja сам довол>но куражан, господине Дра 
говићу, да браиим своје акте, и довол>но куражан 

да одговарам за све оно што учиним! To Ви врло 
добро знате, и онда кад нисам био народни посла- 
ник, a када сте ви били народни посланик, na кад 
сте нападали, a када сам ja Вама и Вашим другови- 
ма одговарао и борио се! И према томе, кад год 
будете оперисали са чињеницама и истином, веру- 
јем да ћете добити одобрење у овом Дому и са 
десне стране, a кад говорите без тих чињеница, и 
кад те чињенице не претстављате у правој свет- 
лости, моје je убеђење да нећете добити одобрење 
ни са ваше стране, левице, којој припадате, јер 
свима je прво савест, да бране истину и право, na 
тек онда сваког другог! (Аплауз на десници). 

Potpretseduik Milan Simonović: Ima reč radi lič- 
nog objašnjenja g. Milutin Dragović. 

Милутин Драговић: Господо сенатори, ja не- 
ћу да водим полемику са r. министром Ђорђевићем 
и нећу да му ма шта доказујем. Али господин 
ЂорђевиН прво није одговорио, да ли je ca Арна- 
утовићем био у Осјеку у једним колима. Друго, ja 
пристајем да се овде изабере једна компсија и ако 
не буде тачно ono што сам ja казао o његовом 
задругарству, ja hy да положим оставку на сена- 
торски положај и пристајем да будем кажњен. 
Али, нека и он пристане, да се његов задружни са- 
вез прегледа од поштене комисије. 

Potpretseduik Milan Simonović: Ima reč radi lič- 
nog objašnjenja Ministar bez portfelja gospodin Vo- 
jislav Dordević. 

Министар без портфеља Војислав Ђорђевић: 
Господо, сенатори, питање Осјека нема никаквог 
значаја. To je исго као када бих ja био данас у јед- 
ној соби са r. Драговићем, na on учинио нешто 
што je непромишљено. Понављам, да не знам да 
ди сам био са Арнаутовићем у Осјеку. Moivhe je, 
јер je тада био конгрес Главног савеза српских 
земљорадничких задруга. Био сам међутим, са 
њим и возио се са н.им na Крал.си гроб у Тополу, 
онда када сте се и Ви, господине ДраговиНу, во- 
зили у Тополу и када смо сви ишли. Ja сам слу- 
чајпо ишао тим колима. 

Ja сам, казао, да сам ja Арнаутовића познавао 
као и остале посланике, али то ие значп, ако сам 
ja био у Осјеку са њим, да сам учествопао у једнОМ 
атентату. 

Potpretsednik Milan Simonović; Ima reč senator 
g, dr. Josip Nemec. 

Dr. Josip Nemec: Gospodo senatori, mi smo se- 
ljačka država, jer N0"" našeg pučanstva su seljaci. 
Pa ipak našim i)oljo|)ri\iednini školama nije posve- 
ćena onakva i onolika pažnja kako bi to odgovaralo 
seliačko.i državi. 

Da vam to bude jasnije, dozvolite mi da vam 
prikazem statistiku poljoprivrednili škola n Jugo- 
slaviji, livo te statistike: 

I. Srednje poljoprivredne škole: 1) Valjevo 2) 
Hnkovo       Ne^olin, 3)  Križevci. 

II. Niže poljoprivredne škole: 
A) Trogodišnje: 1) Ćuprija; 2) Kraljevo: 3) A- 

leksandrovae; -t) l'mknplje; 5) Zaječar- sve n Srbiji. 
И) Dvogodišnje: I) Maribor (vinarska in sadar 

ska škola - bila je pre srednja, pa je degradirana 
na nižu. a ona n Hnkovn cUgnuta na ran« srednje): 
2) Slavonska Požega; 3) Božjakovina      \'nljarskt 
(pola srednja, jer se za prijem U istu traži četiri 
razreda građanske škole ili gimnazije)! -4) Božja- 
kovina ■    ViiiOKradarskn-voćarska (isto kao pod 3); 
5) Ada (Bačka)! б) Požarevac! 7) VrSac; (zadružno 
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vinarska škola); 8) Ilok; 9) Bitolj; lll) Tetovo; 11) 
Leskovac; 12) Šabac; \Л) Banja Luka. 

C) Jednogodišnje: 1) Rakička (pri Murskoi So- 
boti); 2) Grm (Novo Mesto); 3) Št. Jurij ob južni 
/.eleznici; 4) Škofje Loka (specijalna mlekarska 
škola). 

D) Niže poljoprivredne škole sa šestomesečnim 
tečajevima i specijalnim kraćim ljetnim tečajevima: 
1) Glavica (Knin); Palanka Smederevska. 

L) Mješovite škole: zimski tečaj za seoske mla- 
diće (pet meseci) i ljetni tečaj za seoske devojke 
(šest meseci): 1) Petrinja; i) Gospić; 3) Butinir- 
Ilidže; 4) Sevojna-Užice. 

F) Jednogodišnje poljoprivredne domaćičke 
škole: 1) Mala Loka; 2) št. Jurij; 3) Božjakovina; 4) 
Paraćin; 5) Nikšić; 6) Njeguši. 

G) Letnja šestomesečna škola za seoske doma- 
ćice: 1) Novi Vinodol; 2) Kanajt, (Krk). 

Kako iz ove statistike vidite- mi imademo sve- 
ga 39 poljoprivrednih škola, od kojih tri spadaju 
izravno pod Ministarstvo poljoprivrede, dok ostale 
spadaju u nadležnost banovina i na banovinski bu- 
džet. Od sviju škola kod nas se najmanje nažnjc 
posvećivalo i najmanje materijalne pomoći ukazivalo 
baš poljoprivrednim školama. Пок u Nemačkol, 
Švajcarskoj i Češkoj imade po jedna ili dvije poljo- 
privredne škole u svakom srezu, dotle ih mi ima- 
demo svega 39 na naših 15 miliona stanovnika. 

Možda će ko prigovoriti što nas uporedujemo 
sa spomenutim naprednim državama, koje su u 
civilizaciji toliko odmakle od nas. Na takav pri^o 
vor molio bih da nas izvolite uporediti sa susjednom 
bratskom Bugarskom, jrdje na 84 sreza imade 144 
takozvanih »dopolnkelnih« poljoprivrednih škola. To 
su zimske poljoprivredne a istovremeno i domaćin- 
ske škole bez vlastitog imanja, a smeštene u kojem 
većem mestu, svaka sa priličnim nastavničkim per- 
sonalom za razne struke. Osim ovih »dopolnitelnUi« 
škola- imadu braća Bugari i veći broj stalnih dvo- 
irodišnjih škola, koje su vrlo lepo uređene. A njihovi 
naučni poljoprivredni instituti, kojih imade razmjer- 
no velik broj, uređeni su upravo uzorno. Braća Bu- 
gari- koji sn još pred Svetski rat dolazili k nama na 
poljoprivredne škole, danas su nas pretekli. 

Po broju poljoprivrednih škola, a možda i po 
njihovom uređenju u našoj državi, na noslednjem je 
mestu Savska banovina. Uzrok leži možda u tome 
što su škole današnje Savske banovine- ti neka- 
dašnje Hrvaške i Slavonije, dosta dugo morale ve- 
getirati bez pravoga budžeta- jer su se nalazile pod 
kompetencijom bivše pokrajinske uprave, koja je 
bila u likvidaciji- pa nije bilo pravog shvaćanja za 
poljoprivredne ustanove, koje sn bile više manje 
prepuštene same sebi. 

U Savskoj banovini postoji jedna Srednja po- 
ljoprivredna škola (na državnom budžetu), jedna 
dvogodišnja poljoprivredna škola- dve mešovite (sa 
zimskim tečajem za seoske mladiće i letnjini za se- 
oske domaćice), drže se dva šestomesečna doma- 
ćinska letnja tečaja- jedna vrtlarska i jedna vino- 
UTadsko-voćarska škola u Božjukovini, koje sn na- 
pola srednje i jedna jednogodišnja domaćinska škola. 
Dakle, u čitavoj Savskoj banovini imademo 8 škola- 
od kojih neba zapravo odbiti onu srednju i dve 
stručne, koje za opću narodnu prosveln nemaju pra- 
vog i velikog značenja- jer odgajaju zapravo činov- 
nike i pomoćno osoblje za državnu i privatnu službu. 

Prema  lome, ostaje za  poljoprivredno prosve- 

ćivanje širokih slojeva u Savskoj banovini samo 5 
škola, što znači da na 2,600.000 stanovnika Savske 
banovine pripada na preko pola miliona stanovnika 
samo po jedna poljoprivredna škola, od kojih- kako 
smo videli- neke su samo šestomesečni tečajevi. 
Mora se priznati, da Savska banovina ulaže dosta 
žrtava za to svoje školstvo i za narodnu prosvotu. 
Njezino poljoprivredno odeljenje uzdržava svake 
godine veći broj pokretnih poljoprivredno-domaćić- 
kili tečajeva- ali ti tečajevi ne ino^u da zadovolje 
potrebe nasejf naroda za presvetom. 

Kako je država veliki dio svojih tereta prebacila 
na banovine- ne može se od ovih tražiti da one ulažu 
velike svote u razne investicije, kao što je na pr. 
podizanje novih škola i novih poljoprivrednih usta- 
nova, odnosno proširenje i kompletnije uređenje 
postojećih. Tu bi svakako država trebala da pomog- 
ne u sporazumu sa Banovinama. 

Savska banovina dobiva iz državnos: budžeta 
tako malo pripomoći, da je to skoro ništa i stoga 
Savska banovina ne može da razvije takovu delat- 
nost, koja bi zadovoljila potrebe poljoprivrednih 
ustanova. 

U Petrinji postoji poljoprivredna škola- mešo- 
vita- zimi za seoske mladiće, a leti za seoske de- 
vojke. S obzirom na rejon- u kojem se nalazi i na 
kojem imade da deluje, ta je škola od naročite važ- 
nosti, jer se ona nalazi u neku ruku na vratima tako 
zvane Banije i Korduna- kraja od davnine sistemat- 
ski zanemarivanog- dosta zaostalog, a mnogo željna 
pouke i napretka. 

Na prostoru između Save i Jadranskog mora 
imademo svega dve mešovite gospodarske škole. 
Poljoprivredna škola u Petrinji može da primi samo 
24 učenika za čitav svoj prostor od 10 do 12 srezova. 
Pa kakav može da bude etekat rada te škole, pa 
bila ona i najbolje uređena, kad ona za toliki prostor 
može da primi samo 24 učenika. 

Ispočetka je naš seljački svet na tu školu gledao 
sa nekom skepsom, no kad je za godinu-dve video 
krasne poslove te škole- nastala je prava jagma na 
ona 24 učenička mesta i direktor škole muku muči 
pri izboru učenika- jer mnogo je zvanih a malo može 
da bude odabranih. Ova poljoprivredna škola uživa 
odličan glas blagodareći požrtvovanom i stručnom 
radu direktora g. Slavka Kolara, koji ne žaleći truda 
i sa najvećom ljubavi ulaže svu svoju poznatu struč- 
nu spremu za napredak te škole. 

Tamošnji seljački svet. željan zdrave i korisne 
poljoprivredne naobrazbe, s punim pravom traži, da 
se ta škola dogradnjom i obilnom dotacijom proširi 
toliko, da će moći da primi do stotinu učenika. U tu 
svrhu uloženi kapital stostruko će biti vraćen podi- 
zanjem poljoprivredne spreme i privredne sposobno- 
sti čitavog onog velikog kraja od 12 srezova. Svaka 
štednja na tome polju znači ogromnu štetu za čitav 
onaj kraj. Banovina nije kadra da udovolji toj veli- 
koj i hitnoj potrebi, i s toga sam slobodan da sa 
ovoga mesta apeliram na uvidavnost g. Ministra po- 
ljoprivrede, da bi našao sredstva potrebna za proši- 
renje poljoprivredne škole u Petrinji. Prošle jeseni 
pokazao je onaj svet na stočarskoj izložbi u Glini, 
usprkos skučenih prilika i siromaštva- svoj uapredak- 
ier smo na toj izložbi videli krasnu stoku, kojoj su 
stručnjaci odali svoje priznanje. Najbolja grla su na- 
građena, a mnoga sn i otkupljena i to uz lepu cenu, 
što je više podiglo intenzivnost rada u stočarstvu i 
narod tamo željno čeka drugu izložbu, na kojoj   će 
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natjecanje biti još mnogo veće. Stavljam p. Ministru 
poljoprivrede na srce da i drugu izložbu što izdaš- 
nije pomogne. 

Dižite poljoprivredne škole seljaci vas mole! 
Gospodo senatori- sada mi dozvolite da vam 

prikazem nešto iz naše takozvane pasivne Dalma- 
cije. Sinjsko polje iznosi površinu od б hiljada hek- 
tara ili 18 hiljada jutara sa stanovništvom od 50.000 
duša- koje je polje podvodno. Vrednost današnje 
produkcije ovog ogromnog prostora iznosiće oko 3 
miliona dinara. Kad bi se na ovom kompleksu sijale 
žitarice, povećao bi se prihod za kukuruz od prilike 
11) miliona dinara, a za pšenicu 15 miliona dinara. 
Kad bi se samo jedna petina ove površine zasijala 
djetelinom- dala bi vrednost celota prihoda današnje 
produkcije sena. Kad bi se uložilo samo 4 miliona 
dinara za otvor gria kod Trilje, prosušilo bi se skoro 
čitavo polje. 

Da se Sinjsko polje kanalizira i pretvori u uzor 
no polje trebalo bi, po mišljenju stručnjaka, 20 do 25 
miliona dinara. Ovako uređeno polje dalo bi moguć- 
nost tamošnjem narodu da se bavi kudikamo ren- 
tabilnijim kulturama kao što su n. pr. riža, povrtljar 
stvo, industriska bilja. Prihod od dve normalne go- 
dine pokrio bi čitavu investiciju. Kako je danas 
Sinjsko polje pristupačiu) tek dva meseca u godinii 
nema vrednosti sa strateškog gledišta, dok bi pre- 
siišeno bilo kadro da primi tako reći čitavu zračnu 
flotu Jugoslavije. 

Dresušenjem Stajskog puta prestala bj emigra- 
cija; Ijddi nebi bježali od svojih domova- kad bi kod 
kuće imali dovoljno rada i hrane. Podiglo bi se inar- 
vogojstvo. koie je danas na najnižem stepenu. Sinjski 
kraj ne samo da bi bio kadar da pokrije svoje po- 
trebe, već bi bio kadar da prehrani čitavu Srednju 
Dalmaciju. Split, koji treba vagone zemaljskih pro- 
dukata i skupo ih plaća, mogao bi svoje potrebe na- 
miriti jcvtinije iz Sinjsfcog polja. 

Molim g. Ministra poljoprivrede, da izvoli i to- 
me lutanju posvetiti potrebnu pažnju. (Odobravanje). 

Potprctscdiiik Ат. Miroslav Ploj: Reč ima sena- 
tor g. Tomo Jalžabetić. (Nema ga). Onda ima m"' se- 
nator g. Don Frano Ivanišević. 

Don Frano Ivanišević: Kad je govor 0 poljopri- 
vredi pa kad vidite Jednog vaše«' druga i/ pasivnih 
primorskih vinogradarskih krajeva da dolazi na OVU 
govornicu, mislim da se već domišljate o čemu će biti 
govora. Biće govora, goepodo, o jednom tužnom pi- 
tanju, ali kratko, jer ću imati obzira na ovo kasno 
doba. Jedno tužno pitanje koje se vuče već godinama 
i još ne vidi svoje konačno rešenje. A da je to pitanje 
tužno, najbolji je svedok g. Ministar poljoprivrede, 
koji to takode priznaje u svom štampanom ekspo/.eu 
u kome veli: »Najteže stanje je, gospodo, u našem 
vinogradarstvu. Tu se prilike nikako ne popravljaju, 
nego se možda još i pogoršavaju, naročito U čisto vi- 
nogradarskim krajevima, u Dalmaciji i drugde. Vin- 
ska kriza i dalje traje.« Ovo su reči g. Ministra i isti- 
nito je rekao. Ла ću se večeras samo na to malo oba- 
zreti. 

,la sam ovih elana uživao svim srcem, kao i svi mi 
koji ljubimo ovu našu zemlju, našu domovinu i želi- 
mo njen napredak i njen kulturni razvitak, kada MI 
Kr. Ministar l'inansija, pa i g. Pretseduik Vlade dr. Sto- 
jadinović iskazivali u lepoj utešljivoj slici napredak 
stanja agrarnih proizvoda oaSe zemlje, kako je van- 
redno dobra godina i brojem i prirodom, a naročito 
sa i/vo/om i sa cenama, pak kad sam razmišljao kako 

je ova godina dala tako obilan rod pšenice, i kako je 
ta pšenica bila lepo prodana kao i naša stoka i šljive, 
i kako se svuda to tražilo, ja sam se setio svoje uže 
domovine Dalmacije i promišljao sam: a Sta je od na- 
šeg glavnog proizvoda vina? Stoji kod kuće i kuburi. 
Vi ste čuli te jadikovke i suviše, da su one došle ne do 
Beograda nego i do nebesa. Pa ipak vidite iz izlaga- 
nja g. Ministra da on, sam potvrđuje, da se kriza još i 
pooštrava. Ja imam obzira na kasno doba noći i mi- 
slim tla je suvišno da 0 tome opširnije govorim, jer vi 
to već znate. Traži se samo lijek ovoj bolesti. 

Vi znate da glavni naši proizvodi: žito, pšenica, 
dakle žitarice, a pored toga i loza, dakle vinogradar- 
stvo traže toliko truda, novca i troška, ali daju i pri- 
lično ploda, naročito specijalitete u vinu. koje nemaju 
naše druge pokrajine, obzirom na naše naročito po- 
godno podneblje, na naše sunce i na našu kulturu, 
zbog čega je naše vinogradarstvo bez sumnje savrše- 
no. Ali to se vino ne može prodati, pa se mora potra- 
žiti uzrok tome zastoju. 

Bilo Je skupština u Vršcu, Beogradu, Splitu i 'Ši- 
beniku, na kojima se raspravljalo to pitanje, podna- 
Sane su razne molbe, dizani su protesti, dolazile su de- 
legacije i bilo je obećanja, pa se sv i čude, kako se ne 
može naći tome leka. Ne govorim o ovoj godini, u 
kojoj nije bilo toliko molba, jer ono malo v ina što je 
bilo proda se i popije, nego se traži uzrok, traži se 
dijagnoza, otkuda ta bolest i da li je izlečiva? 

Glavni je bio jedan općeniti glas: ukinite troša- 
rinu na vino, i onda će vino otvoriti sebi lakše put. 
Ali tu dolaze u obzir drugi interesenti, banovine i op- 
štine. Sa strane banovina nešto se kod nas poboljša- 
lo, ali nijedna banovina i opštiua nije ukinula svoje 
prihode, samo da otvori put našem vinu. Ima opštiua, 
gde je trošarina dva i dva i po dinara dakle puno više 
nego što se vino dole prodaje, jer se lani prodavalo 
po dinar i dinar i po. A sretan je onaj koji dobije tri 
ili četiri dinara po litru. Dakle, ta trošarina pretstav- 
Ija glavnu smetnju. 

Izgleda, da je Ministru l'inansija mučno zadirati 
u interese pojedinih banovina i opŠtina, i ako to spa- 
da u njegovu kompetenciju, jer je Ministar t'inansija 
po zakonu ovlašćen, da pregledava proračune bano- 
vina, koji idu njemu na odobrenje. (Ivan Pucelj; On 
odobrava banovinske budžete). On odobrava banovin- 
ske budžete, ali oni nemaju obzira da uklone tu glav- 
nu zapreku, jer tu stoji most, preko koga ne možemo 
preći. 

Da spomenem samo Gradsko poglavarstvo u Za- 
grebu. Ono ima ništa manje nego 22 miliona dinara 
na godinu prihoda od takse na vino u svome budželu. 
Svaka banovina i ustanova gleda da svoje l'inansije 
uredi, i ja se tome ne čudim. Ali, ja sam slobodan da 
večeras zamolim g, Ministra, u čiju dobru volju imam 
sasvim pouzdanja, da bi uzeo tri leka, kojim bi omo- 
gućili vinu veću produ i veću korist za proizvoda ч', 
te da ne kukaju više. 

Neprijatelj je našem vinu jedna loza, hibridna 
loza ili »direktor«, koji je zakonom zabranjen, jer su 
lečnici znanstveno konstatovali, di je taj »direktora 
Škodljiv za zdravlje. Svakako to vino mnogo koiiku- 
riše. Na snazi je zakon, ali vrši li se taj zakon i za- 
menjuje li se ta loza, to će najbolje znati g. Ministar 
poljoprivrede, jer je toj »direktor« veliki neprijatelj 
našem vinu. 

Sto se tiče drugog leka, za koji ne znam da li je 
usvojen od strane Ministarstva poljoprivrede, ali koji 
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iii zadovoljio našo vinogradare na Primorju, taj se sa- 
stoji u tome. što bi se izvršila raspodela naših kraje- 
va u reone. o čemu su malo pre vrlo lepo govorili g. 
Nemec i neki drugi. Treba poštovati zakon.e prirode. 
Priroda je svakome dala i odredila njegov utleo. Po- 
treba te raspodele bila je zaključena na više skupšti- 
na naših vinograda, kojima sam i ja prisustvovao, jer 
je vinogradarstvo za nas životno pitanje, kao Sto i^ 
za vas životno pitanje pšenica ili stočarstvo. Dakle, 
taj drugi lek bio bi u tome, da Ministaistvo poljopri- 
vrede izda naredbu, da se naša zemlja razdeli prema 
onome kakvu je kulturu sama priroda odredila poje- 
dinim krajevima. Naši brdoviti krajevi su pogodni za 
odgajivanje loze i masline, za žitarice mi nemamo ni- 
kakve zemlje. Mi imamo svega 120.000 hektara orani- 
ce i one mogu dati u najboljoj godini hrane svega za 2 
do 3 meseca, a godina ima 12 meseci. Sve na stranu, 
ali kruh je glavna hrana, a mi ga nemamo, nego ga 
moramo dovoziti iz. vana. 

Na skupštinama naših vinogradara zaključeno je, 
da se dopusti sadenje loze samo u onim krajevima 
krševitim, bregovitim, gde se ne može gajiti druga 
kultura, a da se gajenje loze ne dopusti u ravnicama 
gde se mogugajiti kulturna žita. Može neko da kaže: 
zašto je potrebno to ograničenje? Digla bi se možda 
vika; zašto ja ne mogu da posadim na svome zemlji- 
štu ono 5tO ja hoću? Ja -hvatam da je Ministar poljo- 
privrede kao majka domaćica u jednoj kući, koja deli 
pogaču pravično, svakome onoliko koliko to ona oce- 
ni da je pravo. U ekonomskom pogledu, pravilna i 
pravična raspodela dobara prema onome kako je to 
priroda odredila, to je vrhunac domaće pametne po- 
litike. Treba razdeliti i dati svakome ono što mu je 
priroda odredila. Onde gde rodi žito treba ustegnuti 
sadenje vinograda ili bar da se ne daju nagrade za 
takve nasade. Kad bi se to prepustilo samo onim kra- 
jevima koji su određeni prirodom za takvu kulturu, 
onda bi se postigla neka ravnoteža. Načelo je zdravo 
i njegovo sprovadanje treba prepustiti g. Ministru. 
Raspodela naših proizvoda, to je vrhunac naše eko- 
nomske politike. 

Treći lek bi se sastojao U tome, što bi se svi oni, 
koji patvore vino imali da podvrgnu jednoj strogoj 
kontroli. Zdravoj trgovini sa pravim vinom najviše 
škode falsifikovana vina. Ljudi ne idu za vrsnoćom 
vina, nego za cenom, a oni koji patvore vino daju ga 
uz nisku cenu i to kvari cemi našem pravom dalma- 
tinskom vinu. U mesecu avgustu prošle godine izvr 
Sena je jedna anketa u Zagrebu pod pretsedavanjem 
bana Savske  banovine.  Tu  se konStatOValb da  je  za 
plenjeno mnogo patvorenog vina. Određena komisija 
je pronašla, da je samo u tri me>eca u Zagrebu pro- 
krijumčareno 6.000 hektolitara nezdravog vina od 
loze •■direktor«. To je sve zaplenjeno i proliveno, jer 
SU lečniii doka/ali, da je to vino nezdravo. Dakle, ne 
samo da to smeta zdravoj trgovini sa pravim vinom, 
nego škodi i zdravlju. Kad bi ge la kontrola strogo 
vodila, kad bi se kultura loze tako raspodelila, kako je 
tU želju izrazio ogroman broj naših vinogradara na 
deset njihovih skupština, i kada bi se zabranila kultu- 
ra loze zvane »direktor«, ja mislim da bi se nešto 
olakšalo našim vinogradarima. A g. Ministar t'inan- 
sija bi mogao Učiniti neke Olakšice glede takva j tro- 
šarine na vino. 

Gospodo, vina ima svuda u našoj zemlji, jer svi 
naši krajevi gaje lo/u i troši' svoje domaće vino. Ali, 
ima jedan naš specijalitel koji je sasvim zanemaren, 
u to je ulje. Mi trošimo na stotine i doline miliona, 

mislim 200—300 miliona na ulje koje uvozimo iz Grč- 
ke i Italije, a mi imamo podneblje i teren sasvim zgo- 
dan za gajenje maslina. Ja ne znam tačno, i biću ha- 
ran g. Ministru poljoprivrede ako me ispravi, ako ne- 
što netačno kažem, ali mislim da za ovih 1S godina 
nijedna maslina nije zasađena na terenu Jugoslavije. 
Ja sam pratio ove stvari, jer sam bio u raznim dru- 
štvima i na čelu nekih ustanova, i mogu vam reći, da 
je ranije svaki kotar u Dalmaciji imao svoj rasadnik 
maslina. U Arbanasima kraj Zadra imali smo veoma 
finih maslina. Godine 1896 bila je izložba ulja, na ko- 
joj je bilo ulja iz Francuske, Španije, Grčke i sa svih 
strana sveta, ali naše ulje je odnelo prvu premiju i 
svojom gustinom i svojom masnoćom. Zašto da mi 
uvozimo sa strane maslinovo ulje, kad možemo tro- 
šiti naše domaće? U Crnoj Gori, na Primorju, nazad 
30—40 godina, nijedan se mladić nije mogao oženiti 
ako nije posadio i uzgojio nekoliko maslina. Ja nisam 
bio u Baru ali sam čuo, da u Baru i uopšte na Crno- 
gorkom Primorju ima mnogo maslina Svaki mladič 
tamo morao je dokazati koliko je maslina posadio, 
da bi se mogao oženiti. Tako je bilo i pod Mletačkom 
republikom, za vreme njene vlade u Dalmaciji. Među- 
tim, za prošlih 18 godina nijedna maslina kod nas nije 
zasađena. Ljudi kažu: nemamo dotacije. Oni u Beo- 
gradu su nam sasvim izbrisali stavku za tu dotaciju. 

Gospodo, ja sam malo pre, govoreći o budžetu 
Ministarstva saobraćaja Spomenuo jednu stvar glede 
našeg izvoza, ali hoću da je ponovim. Nisam ja od 
onih ljudi koji sve očekuju od Vlade. Više puta vla- 
dina potpora ubije energiju pojedinih ljudi i učini više 
zla nego dobra. Ali, kad se ta energija probudi u čo- 
veku, onda treba da dođe državna pomoć, da tu ener- 
giju podrži i učini je uspešnom i efikasnom. Meni se 
srce oveselilo kada sam ovih dana video 60 vagona 
naše cvetače, našeg karfiola, kako ide za Hamburg 
i čak do švedske i Norveške. Došao je neki trgovac 
iz Londona koji hoće da kupi još 50 vagona. Zašto ne 
bismo to pomogli? Ja sam uputio apel g. Ministru 
saobraćaja, da se pogodnim tarifama što više omo- 
gući i olakša naš izvoz karfiola. Od Splita do Trogira 
računa se da ima posađeno oko 2 miliona cvetača kar- 
fiola. Ima ih velikih i malih. Bilo je pravo čudo kada 
su videli jednu glavicu karfiola od 16 kilograma te- 
žine. To su specijaliteti našega Primorja, koje treba 
proizvoditi, jer, gospodo seiuitori, ja mislim da treba 
gajiti ono što i sama priroda pogoduje, a to je loza 
i maslina. To MI dva produkta koja kod nas sasvim 
dobio oapevajtl, dok za ostalo nema prirodnih Uglova. 

Gospodo, naš seljak je još uvek patrijarhalan i 
iiepoveiijiv. Istom onda kada vidi da je nešto dobro, 
on na osnovu svoga zdravog kriteriuma ide za tim i 
prihvata ono što je dobro. Pre rala smo imali tako- 
zvanih putujućih učitelja-agronoma. Svake nedelje 
dolazio je putujući učitelj a bilo ih je 12 13 koji >u 
dobijali samo putne troškove, i lepo je bilo videti ka- 
da župnik svrši misu, dolazi učitelj i pokazuje selja- 
cima kako treba da se z-isade stabljike. 1 sama školska 
/grada imala je .mali nasad, a kroz. ovih 15—20 godi- 
na, gospodo, ja ni jednog putujućeg učitelja nisam 
video na selu. Kada sam pitao za razlog, odgovorili su 
mi da nema dotacije. Ovi učitelji nisn samo za to da 
budu u kancelariji,   nego oni treba   da   više   idu   na 
teren. 

Dalje, gospodo, ja sam ovih dana primio jednu 
molbu, koja će ići na Ministarstvo, a ja sam ju sa 
svoje strane preporučio. Radi se o ovome: Između 
Splita, Knina i Sinja nalazi se jedna mala čisto zagor- 
ska općina Muć, u kojoj su vrlo talentovani ljudi, pra- 



414 XIV REDOVNI SASTANAK — 23 MARTA  1937 

va dinarska rasa. Oni su se pobrinuli da kupe jedno 
lepo imanje od 20 hektara, koje je bilo vlasništvo ne- 
kih plemića, da bi na tome imanju osnovali jednu 
uzornu stanicu kako bi seljaci mogli da dođu da vide 
svojim očima kako tu sve lepo uspeva i da imadnu 
od toga neke koristi. I, gospodo, oni nisu mogli ni- 
šta dobiti, jer banovina nije imala za to potrebnih 
kredita. Radilo se o svega nekih pola, do najviše jed- 
nog miliona dinara, i ja se bojim kada to dođe sa 
Banovine na Ministarstvo, da Ministarstvo, gledajući 
samo suve brojke, neće odobriti, a to bi bila velika 
šteta. 

Gospodo, ja sam lanjske godine u Livnu, u za- 
padnom kraju Bosne, pažljivo razgledao poljopri- 
vrednu stanicu. A, gospodo, Livno je bilo mesto haj- 
dučko i poći u Livno značilo je staviti glavu u torbu, 
a danas možete da dođete u to mesto za dva sata iz 
Splita. Pa, gospodo, kada sam video, u tom starome 
mestu jednu poljoprivrednu stanicu, ja sam se zadi- 
vio šta tu sve imade da se vidi, — sve što najbolje mo- 
že biti. Tu imate čitavu mlekarsku industriju, tu ima- 
te oko 14 trgovaca koji na tome rade, koji su bili u 
Tirolu i na tome poslu se usavršavali. Pa kad naši lju- 
di sa Primorja dođu tamo, svako odatle ponese po je- 
dnu lepu uspomenu. To vam je jedna vrlo napredna 
škola, koja ima vanredno spremnog direktora struč- 
njaka. I ja bih želeo da gospodin Ministar pomogne 
našem Zagorju — gde ima mogućnosti da se narodna 
energija probudi i gde živi naše najčistije zagorsko 
pučanstvo — podizanjem jedne takve stanice i škole 
za čije podizanje svi troškovi, mislim ne bi izneli više 
od 500.000 dinara. 

Eto u Kninu imamo takode jednu stanicu, koja 
pokazuje vrlo lep uspeh i napredak kod seljaka. Ja 
mislim kada bi imali više takvih stanica, da bi to vrlo 
dobro bilo, i stoga molim g. Ministra, da tom pitanju 
pokloni što više pažnje. 

Gospodo, povela se je ovde riječ i o razdiobi 
zemljišta. To je nesumnjivo jedno veliko pitanje. Ла 
se sećam bivšeg pokrajinskog dalmatinskog sabora u 
Zadru, u kome je bilo svega 40 ljudi, a krediti su bili 
vrlo ograničeni i mali. Dalmacija je još za vreme au- 
strougarske monarhije uvek smtarana kao pasivan 
kraj, pa ipak je za tu malu zemlju, koja nije mogla 
plaćati velike poreze, bilo dosta urađeno. Sećam se 
jedne knjige, koju je napisao neki Boreli 1868 g. o 
razdiobi zemljišta. Kao što vidite još onda se na to 
mislilo, dok se u našoj velikoj državi nije 0 tome još 
ništa ni mislilo ni uradilo. Ova zapuštena brda, go- 
spodo, to je ipak teren na kome bi se moglo nešto 
uraditi, kao na pr. mogla bi se višnja i drugo voće 
odgajiti. Stoga bi trebalo nešto učiniti. Tu ima oko 
400 hiljada hektara, pa da se to nekako razdeli, da 
ljudi obraduju kao svoju zemlju. Kao što rekoh /a 
vreme stare uprave u Dalmaciji taj mali pokrajinski 
sabor učinio je nekoliko pokušaja u tome pravcu, i 
mi vidimo da u onoj takoreći Sahari ima po nešto 
zagrađene zemlje koja se gaji, I to je sve učinjeno iz 
doba kada je Dalmatinski sabor na tome radio. Mi 
smo danas n mnogo boljem položaju i t'inansijski 
mnogo jači te bi mogli nešto u tom pravcu učiniti, a 
uverili bi se brzo, da bi nam to donelo bogate plodove. 

Neću da vas duže zamaram i da govorim o vere- 
siji. Ja smatram da sanacija našjh zadruga dolazi kao 
posledica pitanja likvidiranja seljačkih dugova. To 
ide jedno za drugim i g. Ministar je vrlo dobro učinio 
i učiniće što ulaže truda za saniranje Zadružnog sa- 
veza u Sarajevu, Zagrebu i Splitu, jer je zbilja  po- 

trebno da se naš seljak pomogne, da mu se omogući 
da svoje dugove isplati na vreme, a zadruge su bile 
taj kanal i taj put, kojim se najbolje može izvršiti 
razduženje seljaka. Samo sam ja mišljenja, da pored 
Zadružnog saveza treba da se sanira i Zadružna ban- 
ka u Splitu. Ako se to nebi sprovelo, bojim se da će- 
mo radi toga porušiti i onaj zadrugarski zanos koji 
smo primili od Čehoslovaka. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Gospodine go- 
vornice, upozoravam Vas da je Vaše vreme proteklo. 

Don Frano Ivanišević: Molim, molim, već sam za- 
vršio. To su moje napomene i ja nemam ništa drugo 
da kažem pošto imam potpuno poverenje u g. Mini- 
stra poljoprivrede i verujem da sa odličnim znanjem 
vodi svoj resor, pa ću glasati za budžet Ministarstva 
poljoprivrede. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Ima reč senator 
g. Ivan Pucelj. (Toma Jalžabetić: Molim za reč). Vi 
ćete na kraju govoriti. (Tomo Jalžabetić: Zašto na 
kraju? Ja nisam bio ovde i bio sam sprečen da go- 
vorim. Da li Senat dozvoljava da ja govorim? Ja sam 
pitao g. Potpretsednika a on je rekao: »pitajte Senat, 
ako dozvoli!« — Pretsedavajući zvoni). 

Reč ima g. senator Pucelj. 
Ivan Pucelj; Gospodo senatori, juče, kod pre- 

tresa budžeta Ministarstva unutrašnjih dela, otišao 
sam kući zbog nekog hitnog posla i to mimo reda 
koji inače podržavam, pa nisam čuo svršetak debate 
oko Ministarstva unutrašnjih dela. Maločas sam pro- 
čitao današnji broj „Slovenca", organa prijatelja g. 
Korošca iz Ljubljane. Tamo stoji, da sam ja juče kod 
Ministarstva unutrašnjih dela govorio, a da mi je na 
ovo odmah odgovorio moj senatorski drug g. dr. 
Dura Kotur. Čast mi je ovde konstatovati, da ja kod 
Ministarstva unutrašnjih dela nisam govorio i da 
prema tome naš senatorski drug i naš sekretar g. dr. 
Dura Kotur meni odgovoriti nije mogao. Finesa je 
utoliko veća, da je morao izvestilac „Slovenca" si- 
gurno znati da će meni g. Kotur odgovoriti, a vidite, 
ja nisam uopšte ni govorio pa mi odgovoriti nije mo- 
gao, što dokazuje da se g. Kotur po želji i uputstvima 
neke druge gospode pre toga spremao, ako je nešto 
uopšte odgovorio, da odgovori ne na moj ju- 
čerašnji govor nego na moj prvi govor u na- 
čelnoj debati ili na moj govor u debati Ministar- 
stva prosvete (Fran Smodej: Ja mislim da je ovo re- 
sor Ministarstva poljoprivrede!) Jeste, ali ja nisam 
hteo da se javim radi ličnog objašnjenja nego sada 
0 tome govorim (Glasovi sa levice: Ko pretsedava 
sednici? Da li Fran Smodej?) Ja sam se onda kod 
neke gospode kolega raspitao Šla je govorio g. Ko- 
tur pa mi je rečeno, da je on mnogo govorio 0 po- 
litičkim prilikama u Slovenačkoj, a pošto /nam da 
on o tome predmetu zna isto koliko o Afganistanu 
ili o Madagaskaru, ja mu ne mogu ukazati čast da 
o tonu- sa njim polemišem. 

Nadalje sam čuo, da je g. Kotur počeo razraču- 
navanje sa svojom nekadašnjom strankom, a osobito 
sa svojim bivšim klubom, i stoga zaključujem, da je 
U prvom redu kod razračunavanja sa svojim bivšim 
klubom on pre svoga uredio blagajnička pitanja i da 
je svoj odnos prema klubu i njegovoj kasi uredio, 
pa ako je tako, onda njemu moja hvala. (Jovo Ba- 
njanin: Gospodine Potpretsedniče, može li biti sednice 
kad nema ni jednog sekretara? Ko prati tok sednice? 
Gde su sekretari?) 

Potpretsednik Ar. Miroslav Ploj; Sad je izašao 
g. Kotur napolje. 
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Ivan Pucelj (nastavlja): Pošto je moj običaj da 
ja nikada nikome, a ne samo klubu, ne ostajem du- 
žan, to sam morao i to da kažem, da smo tako na 
čistom i jasnom. 

Gospodo, zadrugarstvo je najpodesniji oblik za 
sve one sitne privrednike koji se nalaze u materijal- 
noj nevolji. Valjda nema nijedno drugo sredstvo koje 
bi se moglo tako uspešno upotrebiti za materijalno 
i moralno podizanje najširih masa naroda kao što se 
to može učiniti zadrugarstvom. Ovo je iskustvo ste- 
čeno po čitavom svetu, što dokazuje i ogroman na- 
predak zadrugarstva. LI ćelom svetu ima već preko 
300.000 zadruga sa više od 160 miliona zadrugara. To 
je svakako jedan fakat pred kojim niko ne sme da za- 
tvori oči. 

Takode kod Jugoslovena je na zadrugarstvu 
mnogo rađeno. Naš najčuveniji zadružni trudbenik je 
Mihailo Avramović, otac srpskog zemljoradničkog za- 
drugarstva. Ali još davno pre njega počeli su kod Slo- 
venaca braća Vošnjak stvarati kreditne zadruge Sulce- 
IJelićevog tipa. Prve moderne kreditne zadruge usta- 
novljene su kod Slovenaca godine 1872 i 1873. Te go- 
dine dobili smo prve takve zadruge u Ljutomeru, Šent 
Jakobu u Rožu — to je u Koruškoj — i u Mozirju. 
Međutim, prvi jugoslovenski zadružni savez osnovao 
je Mihailo Vošnjak godine 1883 u Celju pod imenom: 
»Zveza slovenskih posojilnic«. Posle njih dolazi pok. 
dr. Janez Krek, koji je počeo raditi na razvijanju se- 
ljačkog zadrugarstva. Pa i u ostalim pokrajinama na- 
šli su se ljudi koji su počeli zadrugariti iz ljubavi 
prema onom siromašnom narodu, i iz ljubavi prema 
onima koji su se nalazili u nevolji. 

Interesantno je ovo: zadružni pokret Mihaila Av- 
ramovića ima čisto nacionalno i socijalno obeležje. 
Isto važi i za pokret braće Vošnjaka. Dr. Krek je bio 
prvi koji je počeo razvijati zadrugarstvo sa čisto par- 
tizanskim ciljem. On je hteo da pomoću zadrugar- 
stva u prvom redu koristi svojoj klerikalnoj partiji. 
Time je on naneo zadrugarstvu veliku štetu, pošto 
je danas opštc priznato, da partizansko iskorišća- 
vanje jednoga tako plemenitog pokreta znači za 
samo zadrugarstvo veliko zlo. Nikada zadrugarstvo 
ne sme da služi partijama. Ako to radi, onda može 
proći samo tako, kako je prošlo zadrugarstvo dr. 
Kreka, kome pošlo njegove smrti stoji na čelu dr. 
Korošec. 

1 s;i OVOga principa, gospodo senatori, ja koji 
sam sigurno imao posle rata jakog uticaja na Zvezu 
Slovenskih zadruga u Ljubljani, nikada nisam kao ak- 
tivni političar u tim upravama zauzimao ni jedno 
Vidno mesto, jer sam smatrao, da mi političari treba 
(hi prepustimo ovakva mesla ljudima koji ne stole u 
prvim redovima političkim i koji nisu politički pro- 
nonsirani. 

U Jugoslaviji ima danas preko 8:000 z;;dmga, ne 
7600 kako roče maločas g. Ministar ĐordeViĆ, od ko- 
jih spada u rod seljačkih zadruga preko ')()"", Zadru- 
gara valjda ima vet blizu l mil. Iz ovih cifara jasno se 
vidi, da taj pokret pretstavlja U našoj zemlji jedan 
važan faktor, o komo treba ozbiljno voditi računa. 
U prvom redu treba o tome da vodi računa Ministar- 
stvo poljoprivredo: prvo /.bog toga, što oko 900/o na- 
šeg zadrugarstva pripada seljaku, a drugo radi toga, 
8tO so moderna poljoprivreda bez zadrugarstva uop- 
što višo no može zamisliti. Naročito važi to za našu 
zemlju, gdo je poljoprivreda oličena u sitnom i sred- 
njem posedu, koji pretstavlja najpodesniji elemenat 
za zadrugarstvo. 

Ono što je malopre govorio naš kolega g. dr. 
Frageš nije tačno, i po posleratnoj statistici u Ne- 
mačkoj dokazano je, da najveći procenat od većine 
proizvodnje seljačkog poseda ima takozvani srednji 
posed, a u Nemačkoj važi kao srednji posed onaj 
koji ima 13 do 16 hektara. (Obraćajući se prema g. 
Savi Ulmanskom): Da li dobro znam, gospodine pro- 
fesore? Za vreme rata pokazalo se, da se baš kod 
ovakvih seljaka moglo najviše rekvirirati i žita i dru- 
gih stvari potrebnih za ishranu. Dakle, taj sred- 
nji posed daje od svog rada najveći plus i in- 
dustriji i varošima, a s druge strane proizvodnja na 
jednom ovakvom posedu je najjeftinija, pošto se 
obično obraduje radnom snagom jedne porodice, 
koja uz to sve čuva i svojim radom poboljšava, i u 
svemu je mnogo skromnija i sa malim zadovoljna. 

Kreditno zadrugarstvo je stožer celokupnog na- 
šeg zadrugarstva. Ono je u našoj zemlji ubilo ngv- 
čano zelenaštvo. Dok nije bilo kreditnih zadruga, naš 
seljak je plaćao za kredit ЗО0''" pa na više. Zelenašk'-i 
interesna stopa išla je vrlo često čak i do 1201/", di- 
nar na banku mesečno, pa i na više. Te kreditna 
zadruge onemogućile su rad zelenašima i one su kod 
seljakahu celoj Jugoslaviji radi toga smatrane kao je- 
dna velika dobit. Svakako bi bila dužnost sviju pra- 
vih patriota i sviju prijatelja seljaka da ove korisne 
ustanove, ove toliko korisne kreditne zadruge čuvaju 
i očuvaju. Šta se međutim, događa? Dogodilo se da 
najpozvaniji faktori sasvim mirno dozvoljavaju uni- 
štavanje seljačkog kreditnog zadrugarstva. Svi pravi 
zadrugari bez izuzetka misle naime, da je Uredbom o 
likvidaciji zemljoradničkih dugova seljačko kreditno 
zadrugarstvo u našoj zemlji potpuno uništeno. Ovako 
se pre svega govorilo čak i od najboljih prijatelja g. 
dr. Korošca na poslednjoj skupštini Glavnog zadruž- 
nog saveza u Kraljevini Jugoslaviji, gde je g. dr. Ko- 
rošec pretsednik. Ovako govore ljudi iz sviju saveza 
seljačkih zadruga u Jugoslaviji, pa i iz Zadružne zveze 
u Ljubljani, gde je isto tako pretsednik g. dr. Koro- 
šec. Kad dakle prijatelji g. dr. Korošca govore da je 
seljačko kreditno zadrugarstvo uništeno zbog Uredbe 
o seljačkim dugovima, onda na stvari svakako mora 
biti mnogo istine. 1 još jedna stvar: ako se žale za- 
drugari van Dravske banovine, van Slovenije, u ko- 
liko više moraju se onda žaliti zadrugari iz Slovenije, 
koju danas u Vladi pretstavlja g. dr. Korošec. 
Kreditne zadruge u Sloveniji naime nemaju samo du- 
žnike, nego ono imaju takode mnogo ulagača, a svi 
ulozi u tim zadrugama iznose 1 milijardu 1411 miliona 
dinara. Likvidacija zemljoradničkih dugova treba da 
se svrši za 12 godina. Dobro! Seljački dužnik platiće 
svoje dugove u roku od 12 godina. A da li će i ula- 
gači čekati 12 godina na svojo uloge? Jasno je, da 
neće. Pošto, međutim, zadruge neće biti u mogućno- 
sti da ranije odgovore svojim obavezama prema ula- 
gačinm, to će, razume se, kreditne zadruge potpuno 
izgubiti poverenje ulagača, a to na štetu seljaka. 
Tako so kod nas vodi seljačka privredna politika! 

Zašto nije g. dr. Korošec i zašto nije g. Ministar 
poljoprivredo, koji isto tako spada u red takozvanih 
zadrugara, zašlo оцј nisu nešto više vodili računa o 
seljačkom kiolitnom zadrugarstvu u momentu kada 
86 radilo na donošonju Uredbe o seljačkim dugovima'' 
Oni SU dozvolili, da so zadruge tretiraju tačno onako 
kao što su tretirano razne zelonaško banke, iako je 
U dosadašnjem radu bila ogromna razlika između zo- 
lonaških banaka i seljačkih kreditnih zadruga. Jer, 
kao Sto sam rekao, zelenaške zadruge naplaćivalo su 
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kamatu po 30—40"'n, a mi radeći altruisticki na te- 
renu, u Slovenačkoj, mi smo davali od uloga 50/u a 
pozamjmljivali po 6%, a možda u poslednje doba po 
7%. Zašto nisu tražili za kreditne zadruge jedan dru- 
gi, jedan pravedniji režim? Zašto nisu to tražili? Inn 
samo dva razloga, sa kojima se može objasniti ova 
zagonetka: ili je po sredi savršeno nepoznavanje stva- 
ri ili pak još nešto mnogo gore. Trećega razloga 
nema! Čuli smo ovde neke kako bih rekao maslinove 
grančice, koje je golub doneo Noju u barku, ima tu 
nekih glasova, koji bi imali da bude nadu, da će se 
pokušati spasiti naše zadrugarstvo (Fran Smodej: Mi 
na tome odavno radimo!) Pa ništa drugo ja nisam ni 
tvrdio nego da ste sve ovo, protiv čega smo se žalili, 
uradili. (Fran Smodej: A vi niste imali kuraži, da re- 
šite pitanje seljačkih dugova. Kad bi to bilo lako, 
odavno bi vi to uradili!) Ukoliko sam ja oko toga 
saradivao, ovde su neki govornici utvrdili, a još više 
u Narodnoj skupštini gde su bili malo govorljiviji 
od ove gospode ovde, da je bila poljoprivredna kriza 
u našoj zemlji na vrhuncu 1932 godine, pa onda ja 
kao član tadašnje vlade bio sam prinuđen pristati na 
to, da smo obustavili egzekuciju seljačkih domova. To 
smo u ono doba morali učiniti. Gospodin kolega Smo- 
dej kaže: ,,Niste imali kuraži da to pitanje definitivno 
rešite". (Fran Smodej; Odgađali ste ga od godine do 
godine!) Ne, mi nismo imali kuraži, ali vi ste imali 
kuraži. I zbog toga mi imamo danas ovakvo stanje! 
Jer mi smo bili toliko ozbiljni, da smo znali, da so 
ovakva pitanja ne lome preko kolena, a naročito ne 
onda kad je privredna kriza na vrhuncu. Mi smo če- 
kali da vidimo, kuda će se sa krizom, i kakvi će re- 
zultati biti pa onda kao savesni i ozbiljni ljudi da do- 
nesemo rešenje. Međutim, ja sam odavno, (obraća- 
jući se prema g. Franu Smodeju) gospodine kolegi, 
otišao i tri godine n,e snosim nikakvu odgovornost. 
Ja bih mogao po receptu, koji su u našem političkom 
životu propisali gospodin Pretsednik Vlade Stojadi- 
nović i gospodin Ministar unutrašnjih dela Korošec, 
da se uopšte odrečem ma kakvih odgovornosti, pošto 
ja nikad nisam bio Pretsednik Vlade, sa istim pra- 
vom, sa kojim se odrekao političke odgovornosti go- 
spodin Stojadinović za Vladu gospodina Jevtića, onaj 
g. Stojadinović, koji je čak t'iuansirao izbore protiv 
tolikih žalbi, koji je govorio, ja sam ga slušao ua 
radiu u Ljubljani na Jevtićevoiu zboru u Zagrebu, 
a to je interesantna činjenica, a gospodin Korošec m 
najmanje neće da odgovara za ove, kao Što se „Slo- 
venec" izražava, najcrnje dane u našoj [storiji, za 
dane koje je proveo u diktatorskoj vladi. (Fran Smo- 
dej: Ako to nije cinizam, ja пе znam šta je cinizam. 
On je tada bio u konfinaciji. Stidite se toga akta 0 
koii.i'iuaciji! Jovo Bnnjanin: U državni sud za za- 
štitu države imao bi da ide1 A Vi ste za vreme le 
kouliiiacije sedeli u Presbirou. Fran Smodej: Ja 
sam tamo radio za dobro naroda i države ja sam 
mnoge stvari sprečio!) 

Potpretsednik Milan Slinonović: Molim Vas, go- 
spodo, da čujemo govornika. 

Ivan Pucelj (nastavlja): Gospodine Prelsediiiee, 
ja molim da mi ne ubrojile u moj govor ovo vreim 
ovih upadica, pošto sam ja nevin. Ali ja samo mogu 
da zablagodarim kolegi g. Smodeju što on govori. \ i 
.^te, gospodine kolega, govorili nešto o cinizmu i 0 
drugim stvarima. Ja kouslalujem da ml je zgo-duo 
kad činite upadice, prvo zbog toga, da se malo od 
morim, a posle da Vam malo pružim prilike da Upot- 
punite svoje kvalifikacije za izvestibca.       Smeh. 

(Fran Smodej prigovara). Pa šta ja mogu? Ja ne 
mogu ni sa upadicama da» napravim g. Smodeja duho- 
viti jim nego što se je rodio! 

Ja Vas, Gospodine Ministre, visoko cenim i sma- 
tram da ste u ovoj Vladi najbolji, ja to javno ka- 
žem; ako biste pristupili poboljšanju i spašavanju ove 
teške situacije, onda Vam kažem ovo: Nemojte ni- 
kako sa polovičarstvom. Ako Vi ne promenite ured- 
bu za područje zadruga da mesto bonova date go- 
tove pare. Vi tu ništa niste učinili. Više o tom pitan ju 
neću da govorim. G. Ministar je dobar i pošten čo- 
vek, i ja mu to priznajem, i da je on sam, možda bih 
mu izglasao poverenje, ali ima drugova, zbog kojih 
to ne bih mogao nikako učiniti. 

Kad bih ja, Gospodine Ministre, hteo da budem 
zloban ili nelojalan ili da se udvaram t. zv. ljudstvu, 
ja bih mogao na primer u ovom tonu da govorim: 
„Slovenačko pitanje... formalno smo slobodni u na- 
rodnom i jednakopravni u socijalnom i privrednom 
pogledu. Ali samo prividno, jer su stvarno neke ko- 
terije, pod maskom državnog centralizma i narodnog 
unitarizma sebi olakšale rad u tronarodnoj državi 
time, što su jednostavno negirali volju i slobodu Hr- 
vata i Slovenaca i prezirale njihove etičke i kulturne 
posebnosti. 

Ove koterije bile su od svoga početka u svojoj 
dubini samo velesrpski orijentisane što dokazuju sve 
najvažnije ustanove, koje su primile velesrpski zna- 
čaj. Srpska je vojska, srpski su šefovi svih Ministar- 
stava, srpska je policija, srpski je tajni štab svake 
upravne centrale i uopšte nema važnijeg mesta koga 
ne bi zauzimao Srbin ili ga bar kontrolisao! Najvaž- 
nija i za sve Slovence i Hrvate najsudbonosnija je 
činjenica, da zbog centralizma drže Srbi u svojim ru- 
kama SVU privrednu snagu. 

Srbi su prečane SVeSUO izmoždali, posle 18 go- 
dina nalaze se Slovenci, Hrvati i prečanski Srbi na 
ivici privredne propasti. Novac neprestano teče u Be- 
ograd, a natrag se vraća jedva treći deo. Sve to se 
dešava još i danas. Živeli smo suviše dugo U patriot- 
skoj iluziji, da je bilo slovenačko pitanje rešeno 1918 
godine. Posle pada strašne diktature, otvaraju se sve 
više Oči i SVakl koji voli Jugoslaviju zna, da je hrvat- 
sko pitanje takode i slovenačko i da sačinjavaju oba 
đva U suštini samo srpsko pitanje...« 

Vidite, tako bih mogao ja da govorim. Ali ja 
tako ne radim, gospodine Ministre. To je jedan pri- 
mer onih izveštaja prijatelja i dokaz njihove iskre- 
nosti i lojalnosti. To je napisao „Tord" (i Februara 
1937 godine. Zamislite se u to, pa da vidite u kako- 
vom društvu sedite, da vidite koliko vam je predan 
Vaš saveznik. 

Da ne bi kasnije došao kakav cinizam na mojoj 
birani, pa da ue bi možda rekao: pa taj „Tord", to 
je neki tiskovni otsek, to su ljudi drugog ili trećeg 
ranga, onda se obratile meni, jer ja sve originale tu- 
vam, pa će se onda videti, naročilo u pasusu gde piše 
0 budućem radu one konferencije U Atini, dakle u 
pasusu koji izdaje sve pisce /a koje se može utvrditi 
na osnovu loga članka da ne mogu biti niti dva ko- 
raka daleko od ličnosti g. dr. KoroSca. 

Ali ja to kažem kao primer. Ja Vas poštujem, go- 
spodine Ministre, ja sam iskren i lojalan, ja nisam 
Janus sa dva obra/a, nego govorim istinu pa mi mo- 
žete verovati. 

Gospodo, g. Ministar za ovo ne odgovara, jer 
to nije U njegovom resoru, a morao bi ua ovo što ću 
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sada ukazati Imati nekoga uticaja. Tako da sponic- 
nein Poljoprivredno odeljenje u Ljubljani. Cim je do- 
šao ovaj novi režim, to je Poljoprivredno odeljenje 
tako razjureno kako čini vetar sa pepelom. Ništa 
nije ostalo, akoprem gospoda ne raspolažu sa nekom 
ekipom u toj struci, koja bi mo^la zauzeti ovo me- 
sto, pa su se morali pomagati i inženjerima bez 
ispita, koji su čak postali i šefovi odeljenja. Vi po- 
znate te ljude. Naprimer, Zidanšek vrlo je stručno 
lice, niko mu ne može ništa prigovoriti, jer je dobri- 
čina i poštenjačina, a da nije stručno lice ne bi ga 
imali u Ministarstvu i ne bi ga slali za šefa poljopri- 
vrednog odelenja u Banja Luku. I što je najintere- 
santnije za naše prilike i za dokaz moje teze, o ko- 
joj sam govorio u načelnoj debati, taj inženjer Zi- 
(hmšek je uz to vrlo pobožan i bigotan čovek. On ne 
bi propustio ni jednu nedelju da ne ide u crkvu na 
službu Božiju. Ali vera ne može spasiti nego.samo 
kuglica. Možeš da ž.iviš kako hoćeš, ako si naš. onda 
si naš, a ako nisi miš, onda si obična propalica. (Fran 
Smodej: Nije isto klerikalac i pobožan!) Ja to nisam 
rekao. On stalno operiše s time, kako ja nikada istinu 
ne kažem, kako ja izvrdavam, a zaboravio je da je 
meni i g. dr. Krameru rekao da lažemo, dakle upo- 
trebljavao je reči za koje, mislim, da nisu parlamen- 
tarne i za koje bi ga g. Pretsednik ukorio da je čuo. 
Ali ja i g. Kramer smo to ostavili pa čak i upadicu 
u stenografskim beleškama, da ostane dokaz sramote 
i za buduće. 

Dakle, razjurili su tako nemilosrdno, kao n. pr. 
inženjera Sadara i Vernika, da su tako upropastili i 
osiroteli to odelenje u Ljubljani, da nisu imali za ljub- 
ljanski radio, koji je u njihovim rukama, ni jednoga 
predavatelja punih tri meseca, koji bi mogao da održi 
neko predavanje. A zbog čega? Zbog toga što su Ih 
mrzeli. Isto su radili sa sresklm referentima, onim 
mladićima koji su jedva izašli Iz škole, za koje se ne 
zna da li tačno /naju šta je politika. Tako su sreskog 
referent:; Kopitara 11 Kočevju tako naivnog i pošte- 
nog čoveka, preko noći otpustiti. Zatim sreskog eko- 
noma u Konjicama i mnoge druge, ja neću da nabra- 
jam, pošto se kaže: pa to SU sitnice. Kad se ide u 
lako velikim razmerama s;i otpuštanjem, to nije sit- 
nica. Za mene 11111' moral, kad se jednom fiovektl učini 
nepravda! (Fran Smodej: Da niste radili onako kada 
je Jugoslovenska nacionalna stranka bila na vladi, 
svega toga ne bi bilo!) Kad je Jugoslovenska stranka 
bila na vladi, nije na priliku u Dravskoj banovini ni 
i/ Dravske banovine premeSten ni jedan, veterinar. 
Veterinari su stočarski,marveni lekari, i ja mislim da 
kod stoke ne treba politike. I kad je klerikalizam po- 
bedio preko cele Slovenije davali su onda stočarima 
subvencije, i to samo onima koji su bili pristalice kle- 
rikalizma. Pa bilo je medu nama čestitih, pametnih i 
kuražnih naših seljaka, koji nisu tražili subvencije. 
Oni sn Imali i bez subvencije dobre bikove. Pa ko je 
od tih gazela dobio subvenciju od toga zemaljskog 
odbora za SVOga bika, taj bik nosio je ime klerikalni 
bik, a ОПај drugi, koji nije dobio tU subvenciju, libe- 
ralni bik. (Smeh). Međutim, šta se đešarva, gospodo, 
u Sloveniji, koja ima 26 srezova? U svakom srezu ima 
jedan veterinar, a 13 od njih premešteno je, Tako su 
premestili veterinara Pantera, koga Smodej poznaje. 
u Krk da leči morsku ribu. l taj,      Vi, Gospodine 
Ministre, niste krivi, pošlo sn gospoda tražili, a za- 
iste lamo se nalazi Vaš potpis veterinar otišao je 
na Krk, da leči morsku ribu (Fran Sniode.i: Л ko je do- 
šao na njegovo mesto?) Dumi Iz Škofje Loke, Co- 

Ijar, on je premešten u Donji Lapac! A pazite samo 
gde se nalazi Donji Lapac! Treći je otišao u Bosan- 
ski Petrovac, četvrti u Bugojno, peti u Preko, šesti u 
Gračanicu Vrbaske banovine. Sedmi je premešten u 
Konjic, osmi u Stolac, jedan u Sarajevo, a jedan na 
Cetinje. Za toga koji je premešten na Cetinje ja bih 
upozorio gospodu Crnogorce, jer su se oni za njega 
zauzimali, ali pošto je čovek vrlo dobar sokolski ra- 
dnik, onima koji su se zauzimali odgovoreno je, da je 
on suviše radio za Soko. (Fran Smodej: A kako su 
vaši radili?) .Ia konstatujem, da za vreme našeg re- 
žima ni jedan veterinar nije gonjen. (Fran Smodej: 
Mi smo ih samo vratili natrag, a vi ste ih bili poslali 
na sve krajeve sveta!) 

. Sada ću pokušati da budem bliže srcu g. Smo- 
deja! Samo da mu pomen.em pojedine ličnosti. Pome- 
nuću Ravtera, koji je iz Koruške, ispod Dobrača, je- 
dan veliki nacionalni radnik, koji je morao da po- 
begne, kada smo izgubili Korušku preko gora. Taj 
čovek se jedva spasao od mitraljeza. Njega vrlo do- 
bro poznaje g. Smodej. 

Ja ću ovom prilikom reći g. Smodeju, da je g. 
Smodej, kao nacionalni radnik u Koruškoj, do po- 
četka rata vrlo dobro radio i mnogo radio. I ako će 
njemu biti n,ešto dobro posle smrti ubrojano kao za- 
sluga, sigurno će biti iz toga doba. (Glasovi na levici 
prema Fran Smodeju: Vidite, kako Vas Pucelj hvali! 
— Fran Smodej: Ne trebam ja njegove hvale!) G. 
Smodej zna vrlo dobro te stvari. Ja sam bio posled- 
nji Jugosloven, koji je posetio pok. Grafenauera. 
(Fran Smodej: To je bio jedan od mojih najboljih 
prijatelja, ali Vi, nažalost, niste!) Čekajte, g. Smo- 
deju, nemojte me smetati! Ja ću apelovati na Va- 
še srce! 

Potprctsednik Milan Simonović: Ja moram da 
upozorim gospodina kolegu Pucelja da mu je vreme 
isteklo. (Glasovi na levici: On govori u ime grupe!) 

Ivan Pucelj (nastavlja): Da, ja govorim u ime 
grupe! 

Dakle, opština Brdo je bila poslednja naša granica 
U Ziljskoj dolini i tu irranicu su držali Grafenaueri i 
nekoliko seljaka. Ja sam bio prošle godine u razgo- 
voru sa ljudima kod Grafenauera i video kakvi su to 
Ijinll, gledao sam čak njihovo „štehvanje". Covek bi 
se rasplakao kad ih pogleda. I jedan između njih je i 
Otac pomenutog veterinara Ravtera. I kad sin jednog 
lako zaslužnog nacionalnog borca sa naše granice 
dođe u našu zemlju mora se 0 njemu voditi računa. 
Ja priznajem da je sin njegov malo temperamentan, 
po malo liči na mene. (Fran Smodej: I ua mene!) 1 na 
g. Smodeja, ali ne liči na veliku većinu većine! I po- 
što je on idealan i pošten čovek i tako dobar marveni 
lekar, išli su čak prijatelji g. Korošca, poznati kleri- 
kalci, i molili da se on ne premešta. Ali on nije više 
u Kamniku. Zašto? Zato što laj mladi čovek, on istina 
nije tako mlad čovek ali mlad izgleda, bio je već šest 
godina n Kumanovu, Ima oko 20 godina državne slu- 
žbe, dakle Ima oko 46 do 48 godina, taj čovek je vrlo 
dobar, njega vole seljaci, jer on kada se krava teli 
leži lamo ispod nje, na prostirkama čitavu noć pro- 
vede,  a  Izjutra,  kada  je  sve  gOtOVO,  kada  se  krava 
otelila, on kaže seljakin Ako imaš, daj mi dve banke, 
ako  nemaš,  ništa  nije  ni  bilo, -     i  Z8t0  njega  vole 
seljaci. Tako je  radio i svi ga  vole.  (Fran Smodej: 
Osim onih koji su se žalili protiv  njega!) Jeste, to je, 
gospodo, čuveni Nande Novak. Ali Nande Novak je па 
rod u KamnlŠkom srezu! (Fran Smodej: Ko to kažfe?! 
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Jedan čovek nikada nije narod!) G. Nande je tražio 
da on mora ići i on je morao otići. 

Pa ako je morao, pošto nije bio Korošcev čovek 
otići, ja molim g. Ministra da ga vrati u Slovenačku 
i omogući mu drugo mesto da može da živi (Fran 
Smodej upada u reč). Ako me budete izazivali, ja ću 
Vam i ovo reći. Drugi je po redu Šribar iz Celja. I on 
je nešto živ i temperamentan, ali pošten i čestit čo- 
vek i toliko vredan u svojoj struci da bi ga svako 
selo, svaki srez tražio. Prema statističkim podacima 
koje imam, on je održao 423 stručna predavanja. 
Meni je tačno poznat njegov rad; odkad se vratio iz 
Južne Srbije i išao je od sela do sela i od župe do 
župe (Fran Smodej: I držao političke zborove!) Za 
njega su intervenisali klerikalci i seljaci. Ali kad se 
gospoda zamole, može čovek da kuka i za njega nema 
samilosti. Znate kako je! Sa ženom gore, deca u 
školi, a on siromah u Gračanici gde nema gotovo ni- 
kakvog posla. 

Isto važi i za dr. Jerini, i Drolca iz Kočevja, koji 
su glasali za njih kod opštinskih izbora. Drolcu je 
obećao njegov školski drug g. Krek da će se za nje^a 
zauzeti, i za njega je čak molio i kod Kulovca Jože 
Marinko, moj komšija koji je inače klerikalac. Pa 
znate kako je on pomogao seljacima. Ja sam ga sam 
gledao, jer i ja imam jedno lepo imanje sa osam lepih 
montofonskih krava. Ja sam ga gledao sa koliko1 je 
muka lečio zarazu koja je zahvatila stoku, i to stoku 
sviju seljaka. A seljak je vrlo zahvalan. A kad je se- 
ljak zahvalan, onda se zna da je taj čovek zaslužan. 
Seljaci nisu dali mira g. Ministru, te ga molili da ga ne 
premesti u Stolac, ali ništa nije pomoglo. Žena i deca 
ostala su u Slovenačkoj i on ne može da ih vidi. 
Ako bi hteo da ih poseti, onda mu je najbliže 38 kilo- 
metara drumom do Čapljine, zatim železnicom do 
Metkovića, a onda parobrodom do Splita i onda že- 
leznicom do kuće. Kako se na njih gleda dozvolite da 
vam ispričam ovaj slučaj. Šribar je bio iz Gračanice 
pozvan na sud u Celje kao svedok povodom kupo- 
vine nekih konja. I neki prijatelj g. Korošca kad ga 
je spazio, odmah se obratio Ministarstvu i odmah je 
bilo naređeno Sreskom načelniku da ga vrati na du- 
žnost u Gračanicu. On mu je tako i naredio! Vidite, 
oni su tako daleko išli da se to može nazvati deti- 
njarijom! (Smeh). 

Potpretsednik Milan Simonović: Vreme je već da 
završite govor. 

Ivan Pucelj (nastavlja): Samo još jedan trenu- 
tak, ne mogu da završim kad mi smetaju. (Fran Smo- 
dej; Ja mu ne smetam, ja mu naprotiv pomažem!) 
Dakle, ako su ova gospoda bez ikakve greške i kri- 
vice morala u konfinaciju, — uije moguće reći druk- 
čije nego u konfinaciju — onda im bar zato treba 
dati da mogu da žive. Ja znam da su nekoji Ministri 
i to ljudi bez žene i dece i pored velikih ministarskih 
penzija, preko 10.000 dinara mesečno, primali za iz- 
državanje u konfinaciji oko pet i po hiljada dinara 
iz dispozicionog fonda Ministarstva unutrašnjih dela. 
Ali, g. Ministre, ako već morate da ih premestite, 
onda im bar dajte jedno takvo mesto da mogu da 
vide od vremena do vremena ženu i decu. I ja sam 
ranije bio tri godine Ministar poljoprivrede pa znam 
da se to može. Ja sam kao Ministar poljoprivrede 
svega jednoga premestio, i to onoga koga ste Vi sad 
premestili u Celje. Taj je imao nemačko ime, zvao 
se Beifuss, pa se posle prekrstio u Stupar. Njega sam 
premestio zbog pok. Zurca Josipa, stuba klerikalaca u 
Dolenjskoj. On je došao sa 30 vaših i 20 mojih seljaka 

da bi ga premestio pošto je imao »cesarske tadle«. I 
ja sam to učinio. Ja Vas molim gospodine Ministre, 
da gornje ljude vratite da bi bili bliži svojim ženama 
i deci. Ja svršavam i imam respekta prema prezidiju, 
prema g. Simonoviću, koji je moja simpatija! 

Samo još jedna stvar. 0 Ljubljani imamo „Kme- 
tijsku družbu" o kojoj je već govorio moj prijatelj 
g. Kramer. Vi znate da se u sadašnje doba treba da 
drže seljacima predavanja, kako treba da poboljšaju 
svoje proizvode, jer to sadanje doba traži. Mi taj apa- 
rat imamo. Ali ako hoćemo da istinski i efikasno 
spremimo i pomognemo seljaka, on mora da po- 
boljša svoju robu i da izdrži konkurenciju sa strane, 
da bude »konkurrenzfahig«, to je jedna od onih glav- 
nih komponenata. Ali ono što je glavno u današnje 
doba, jeste osigurati prodaju i izvoz, i mi smo, kad 
smo videli da „Kmetijska družba" u predašnjoj formi 
ne odgovara svome zadatku, mi smo je pretvorili u 
zadrugu, i tako omogućili da je ona počela izvoziti 
i seno i stoku i svinje i krompir i voće. Mi nemamo 
pšenice. Počeli smo čak da izvozimo pečurke i leko- 
vito bilje, i ako se dobro sećam imali smo u 1935 go- 
dini promet od oko 272 miliona dinara. Ali oni ne 
daju nikome da živi na našoj teritoriji ako nije nji- 
hovog mišljenja, i g. Ban se umešao u zadrugu sa po- 
licijom i hteo je da je pretvori u nekakvo društvo, 
kako je ona bila nekad ranije, i da spreči ono što sam 
malopre izneo. Ali policija nema prava da se tu meša, 
jer će tu sudovi da progovore i tu će sigurno pravda 
da pobedi. 

A ja bih molio g. Ministra da se kao zaštitnik za- 
drugarstva za to zauzme, i, kada pregovara sa gospo- 
dom onako: »Wir Madels unter uns« — da im iskreno 
kaže: Hands of! Seljačku zadrugu seljacima! (Plje- 
skanje i odobravanje na levici). 

Potpretsednik Milan Simonović: Reč ima senator 
g. Tomo Jalžabetić. 

Tomo Jalžabetić: Gospodo, već je vrijeme pood- 
maklo, ali burno napeli sve sile kako se bude dalo. 

U ekspozeu g. Ministra poljoprivrede čitao sam 
između ostaloga i to, da će uvesti osiguranje od tuče 
na plodove i vinograde. Sve što sam mislio više reći, 
već su gospoda govornici rekli, pak neću da opetujem 
ono, što su oni već kazali. Navesti ću jedan specijalni" 
slučaj. (Dr. Josip Nemec: Čujmo!) Kad je donesen taj 
zakon od 10 februara 1931 godine, ja sam odmah 
predviđao ono, što je danas fakat, pak sam odmah 
bio spremio jednu interpelaciju na g. Ministra poljo- 
privrede. Naslov te interpelacije, koja je bila upućena 
Pretsedniku Senata, glasi: „Čast mi je predložiti Na- 
slovu da se Zakon, o obveznom obezbedenju usjeva 
i plodova od grada od 10 februara 1931 godine iz- 
mijeni donošenjem zakonske novele, kojom će se za- 
mijeniti riječ »obvezatno« sa rečju »dobrovoljno«. 
Inače u zakonski tekst dalje ne diram. (Mihailo Đu- 
rić: Ko hoće, a ko neće ne mora!) Pa naravski, jer je 
to princip svih osiguravajućih društava. Na ovu moju 
pretstavku dobio sam odgovor od 2 jula 1935 godine. 
Neću sve čitati; u tom odgovoru mi se veli, da će na 
moju interpelaciju o izmjeni Zakona o obaveznom 
obezbedenju usjeva i plodova od grada odgovoriti g. 
Ministar kada pitanje interpelacije bude proučio. Da- 
kle, mijenja se samo jedna riječ pa su za to potrebne 
duge studije! 

Stvar se je zavukla i ta interpelacija nije došla 
na dnevni red. Ja sam opet opominjao zbog ove in- 
terpelacije i dobio sam drugi odgovor od 1 septem- 
bra  1935 godine, gde se veli: „Čast mi je izvjestiti 
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Vas, da je g. Ministar poljoprivrede obavestio Senat, 
da će na Vašu interpelaciju po dobrovoljnom obez- 
bedenju usjeva i plodovai od grada odgovoriti, kad 
ista bude stavljena na dnevni red sednice Senata". 

Zatim sam dobio još jedan odgovor putem Pret- 
sjedništva Senata od 30 novembra 1935 godine. Tu 
se kaže: „Na Vašu pretstavku od 1 septembra ove 
godine u pogledu obaveznog osiguranja useva od 
tuče tražio sam podatke od Kraljevske banske uprave 
u Zagrebu i dobio sam odgovor od Zavoda za osigu- 
ranje useva i plodova od tuče Savske banovine u Za- 
grebu koji Vam u prepisu pod /./ dostavljam". 

Ja sam na to odgovorio g. Ministru pismeno: 
„Najpre Vam hvala na pošiljci pretstavke Zavoda 
za osiguranje useva i plodova od tuče, u kojoj je Za- 
vod istakao razloge kojim brani Zakon o osiguranju 
useva i plodova od tuče. Time mi je dana prilika 
braniti moju tezu i volju narodnih masa, jer se Zavod 
zalaže za veći priliv novca, što je i razumljivo, a ja 
branim najsiromašniji dio naroda od finansijskog op- 
terećenja". 

Gospodo, to izvešće Zavoda za osiguranje useva 
malo je opširnije, ali molim za vašu strpljivost da iz- 
volite saslušati. Ono glasi (čita): 

„Zavod za osiguranje useva i plodova od tuče 
Savske banovine — Zagreb. 

Predmet: Jalžabetić Tomo, senator iz Đurđevca; 
Zakon o osiguranju useva i plodova od tuče — iz- 
mena. 4 novembra 1933 godine. 

Kraljevska banska uprava Savske banovine, Po- 
ljoprivredno odeljenje, Zagreb. 

Predlaže se sa sledečim mišljenjem: 
Zakon o obaveznom osiguranju useva i plodova 

od tuče od 10-11-1931 godine je jedan od najboljih i 
po seljaka-poljoprivrednika bez sumnje jedan od naj- 
korisnijih socijalnih zakona, jer se njime zaštićuju, 
odnosno pomažu tučom postradali poljoprivrednici i 
uz plaćanje upravo minimalnog i ostvarljivog pau- 
šalnog uloga za osiguranje. Ovaj je zakon donesen 
upravo zato, da se zaštite seljački gospodari od sa- 
movolje i izrabljivanja privatnih osiguravajućih ustai- 
nova, koje za osiguranje useva i plodova od tuče za- 
htevaju daleko veće osigurateljne premije, nego što 
iznosi paušalni ulog, propisan na osnovu spomenutog 
zakona. 

Premije privatnih osiguravajućih društava su 
tako visoke, da se po mišljenju ovog Zavoda kod tih 
privatnih osiguravajućih zavoda ne bi moglo osigu- 
rati niti 2% svih seljačkih gospodara u Savskoj ba- 
novini. Dok je primjerice kod privatnog osigurava- 
jućeg društva „Jugoslavije" kod jednog slučaja u op- 
ćini Osiječki Antunovac iznosila premija za osigura- 
nje sa svim onim troškovima osiguranja za 541 kat. 
jutro i 1112 khv. kukuruza din. 44.115.— to bi za, tu 
površinu iznosila paušalna osigurnina po propisima 
o obaveznom osiguranju usjeva i plodova od tuče 
samo din. 2.709.— što znači, da je privatno osigura- 
vajuće društvo za istu površinu propisalo za 1.6280/o 
veću osigurninu nego ovaj Zavod. — Kod drugih ora- 
ničnih kultura ova razlika je još veća. 

Da je kod obaveznog osiguranja usjeva i plo- 
dova od tuče ovako niska osigurnina moguće je to 
samo radi toga, što su obavezno osigurane sve ora- 
nice i vinogradi na području Savske banovine, koje 
su kao takove uvrštene u zemljišni katastar i nadalje 
radi toga, što ovaj Zavod čitavi fond za osiguranje 
upotrebljava prema pravilniku isključivo u svrhu is- 
plate otšteta tučom postradalih lica. 

Režijski troškovi kod ovakove organizacije oba- 
veznog osiguranja, kakova je provedena na osnovu 
pomenutog Zakona te Uredbe i Pravilnika o obavez- 
nom osiguranju usjeva i plodova od tuče, jesu vrlo 
maleni i neuporedivo manji nego bi iznosili kod „do- 
brovoljnog" osiguranja koje se traži u gornjoj pret- 
stavci — i nego to iznose kod privatnih osiguravaju- 
ćih ustanova. 

Svi troškovi oko provedbe obaveznog osiguranja 
kao što su plate činovnika i službenika Zavoda, kan- 
celarijski troškovi Zavoda, putni troškovi procjenite- 
lja, nadprocjenitelja i kontrolnog osoblja Zavoda, te 
dnevnice općinskih odbornika iznose godišnje jedva 
2,5% od sveukupne propisane osigurnine, dok prema 
informacijama ovoga Zavoda iznose samo troškovi 
procjene kod privatnih osiguravajućih društava preko 
10% od osigurateljne premije, a da se pri tom i ne 
spomenu plate nameštenika i drugi troškovi tih pri- 
vatnih osiguravajućih Zavoda«. 

Gospodo, ovde se kaže: 2^% kod njih, a kod dru- 
gih 10°/», a ne kaže se kolika je glavnica u kojoj je 
taj postotak obračunat, jer bi se tek onda videlo ko- 
liki je taj trošak. Ali, doći ćemo i na to. 

Dalje se kaže ovo (čita): »Ovi troškovi Zavoda 
podmiruju se djelomično iz banovinskog budžeta, a 
djelomično iz kamatovnih prihoda ovoga Zavoda ta- 
ko da se uopće u Fond pri tom ne dira. Prema tome, 
jasno se vidi da je posve bestemeljna tvrdnja g. sena- 
tora Jalžabetića: da će, za slučaj da se i nadalje ostavi 
Zakon o obaveznom osiguranju useva i plodova od 
tuče, ovaj Zakon pogodovati onima koji u Zavodu 
upravljaju, a seljaku da će isti biti stvarno na štetu. 
Da je pomenuti Zakon naprotiv samo poljoprivred- 
niku na korist, dokazuje prva, poslovna 1934 godina 
Zavoda, kada je ovaj Zavod isplatio u ime otštete oko 
15 miliona dinara«. 

Zapamtite, gospodo, ovu svotu, jer će vam ona 
trebati na kraju. — Zatim se dalje kaže (čita): »Te je, 
prema tome, sredstva Fonda upotrebio isključivo za 
isplatu otštete. Od ove otštete dobili su poljoprivred- 
nici samo baš sa područja sreza Đurđevačkog dinara 
398.346.50, dok će poljoprivrednici toga Sreza za šte- 
tu od tuče u godini 1935 primiti vjerovatno dvostruko 
veću takovu otštetu. Kada bi se, prema traženju rezo- 
lucije odnosni Zakon o obaveznom osiguranju nove- 
lom izmjenio — izmjenio utoliko, da se osiguranje 
usjeva i plodova provede »dobrovoljno«, onda tog 
posebnog Zakona o osiguranju ne bi trebalo biti, jer 
se takovo »dobrovoljno« osiguranje može na osnovu 
postojećeg Trgovačkog zakona provesti kod privat- 
nih osiguravajućih društava, kojih se gledište na oba- 
vezno osiguranje, što je naročito interesantnoi da se 
podvuče, poklapa u glavnome sa tom rezolucijom«. 

Ja sam priložio bio prvoj interpelaciji izvadke 
rezolucija triju općinskih zastupstava i triju općina, 
a naknadno sam poslao rezoluciju od 1 septembra, 
kada smo držali u tom smislu zbor u Đurđevcu, na 
kome je bilo preko 5.000 ljudi, i svi su jednoglasno 
bili za to da se to dokine. 

Dalje se kaže (čita): »Osiguranje bi kod ovakve 
vrste dobrovoljačkog osiguranja bilo, kako je na- 
pred rečeno, za seljake gospodare upravo nesnošlji- 
vo, te bi vrlo maleni broj seljaka-gospodara dao osi- 
gurati usjeve i plodove i time bi najveći broj poljopri- 
vrednika posve stradao za slučaj štete od tuče«. 

Dakle, gospoda se bolje brinu za seljaka da ne 
strada, nego sami seljaci! 

Zatim se nastavlja (čita): »Konačno se pripomi- 
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nje da je obavezno osiguranje useva i plodova od tuče 
pokrenuto u našoj državi 1928 godine, i to ponajprije 
za područje bivše Primorsko-Krajiške oblasti, gde su 
oblasni poslanici, koji su bili gotovo sve sami zainte- 
resbvani seljaci gospodari, a ne intelektualci, sa veli- 
kim oduševljenjem prihvatili uredbu o obaveznom 
osiguranju useva i plodova od tuče na području Pri- 
morsko-Krajiške oblasti. 

Prije donošenja ove uredbe bili su stavljeni upiti 
na sve opštine Primorsko-Krajiške oblasti, te se 
ogromna većina općina izjasnila za ovo osiguranje. 

Kada je zakonom o banovinskim upravama osno- 
vana Kraljevska banska uprava Savske banovine, koja 
je preuzela i poslove Oblasnog zavoda za osiguranje 
useva i plodova od tuče, bilo je ponovno pokrenuto 
pitanje shodnosti osiguranja useva i plodova od tuče, 
i to je pitanje raspravljano na konferenciji pretstav- 
nika svih odjelenja Kr. banske uprave pod pretsjeda- 
njem samoga bana. 

Na toj konferenciji su se svi prisutni izjasnili, da 
je obavezno osiguranje od tuče usjeva i plodova jed- 
no od najboljih upravnih akata bivše Krajiške oblasti, 
te da paušalna osigurnina od 5 dinara po jednom 
katastarskom jutru oranice ne pretstavlja nikakvo na- 
ročito opterećenje za seljaka, obzirom na veliku ko- 
rist koju seljak ima od toga osiguranja u slučaju da 
mu usjevi budu oštećeni tučom. 

Pored ovoga bili su prije donošenja banovinske 
Uredbe i Pravilnika o obaveznom osiguranju usjeva i 
plodova od tuče za područje Savske banovine konzul- 
tovani svi sreski i općinski poljoprivredni odbori, 
te se je i ovde ogromna većina tih odbora izjasnila 
za ovakovo obavezno osiguranje. Te na osnovu toga, 
kao i na osnovu svestranog proučavanja shodnosti 
obaveznog osiguranja pristupilo se je provedbi oba- 
veznog osiguranja za cijelo područje Savske banovi- 
ne, a djelovanje te ustanove već u prvim počecima po- 
slovanja dalo je povoljne rezultate i opravdalo potre- 
bu postojanja takve ustanove. 

Na osnovu svega gore izloženog ovaj Zavod je 
mišljenja, da je prednja rezolucija bestemeljn.a i po 
opće interese širokih seljačkih slojeva neprihvatljiva, 
te se moli, da se ista u cijelosti odbaci«. 

Potpretsednik dr. Miroslav PIoj: Gospodine se- 
natore. Vaše vreme od pola sata je is'teklo. Molim Vas 
da završite. 

Temo Jalžabetić (nastavlja): Ovo je sad što dola- 
zi najvažnije i ja moram razjasniti u čemu je stvar. 
Ovim je jedna strana dala svoju izjavu, a sada ću vam 
ja pročitati rezoluciju. Ja sam vam već naglasio, da 
sam priložio svojoj interpelaciji i tri zapisničke rezo- 
lucije sela Đurđevac, Virje i Kloštar. Evo kako glasi 
rezolucija: 

»Na zboru održanom dana 1 rujna 1935 g. na crk- 
venom trgu u Đurđevcu raspravljalo je žiteljstvo 0 
Zakonu od 10 februara 1931 o obaveznom obezbede- 
nju useva i plodova od grada (tuče), te je nakon sve- 
stranog pretresa donesena ova rezolucija: 

Umoljava se g. Ministar poljoprivrede da podne- 
se predlog Ministarskom savelu, kojim se ima ispra- 
viti Zakon od 10 februara 1931 g. tako, daše zakon- 
skom novelom na .svim mjestima zamjeni reč »obve- 
zatno« sa rečju »dobrovoljno«. Tom ispravkom ne di- 
ra se svrha pomenute ustanove, već se brani princip 
sličnih ustanova, koje su sve osnovane na dobrovolj- 
nom pristanku za osiguranje. 

Narod poljoprivrednog staleža opterećen je sa 
13 vrsti poreza i prisilnih izdataka, koje ne može sve 

podmirivati, pa ima pravo tražiti, da se prisilno osi- 
guranje pretvori, zakonitim puteni, u dobrovoljno 
osiguranje«. 

Nakon toga ja sam poslao g. Ministru poljopri- 
vrede pismo ovoga sadržaja: 

»Ministarstvu poljoprivrede — Beograd. 
Na cijenjeni dopis od 30 novembra 1935 g. br. 

79837/V, kojim mi je dostavljena pretstavka Zavoda 
za osiguranje useva i plodova od tuče sa njegovim 
mišljenjem i predlogom, čast mi je odgovoriti sledeče: 

Poznata je stara rečenica »sit gladnom ne veru- 
je«. Pogledamo li na stvari kojegod prirode, opazi- 
ćemo da svaka stvar ima dvije strane, bolju i lošu. 

Zavod za osiguranje usjeva i plodova u Zagrebu 
prikazao je dobru stranu svoga preduzeća, a tu stranu 
vidimo i mi interesenti, kojih se ova stvar i tiče. Zato 
mi i ne prigovaramo pomenutom zavodu i principu, 
već tražimo izmjenu jedne riječi »obvezatno« u »do- 
brovoljno«. 

U mojoj interpelaciji priklopio sam izvadke iz 
sjedničkih odborskih zapisnika upravne općine Virje, 
Đurđevac i Kloštar podravski, a naknadno sam pre- 
dao i rezoluciju donošenu na javnom zboru u Đurđev- 
cu dne 1 septembra 1935 u prisutnosti oko 5000 pri- 
sutnika, koji svi jednoglasno izjaviše želju i potrebu 
da se zakonskom novelom zamjeni reč »obvezno« sa 
rečju »dobrovoljno«. 

Ne znam, da li gospoda intelektualci drže, da je 
cijeli ratarski stalež tako neprosvijetljen, te nezna 
razlučiti zla od dobra i korist od štete, pa mu se pri- 
silno nameće više dažbina, nego ih može svojom pri- 
vredom namiriti. Priznajem da imade u svakom ve- 
ćem mestu gospodara koji bi mogli bez štete snositi 
nametnute im novčane terete. Takovi su valjda i bili 
prisutni na anketama. Ali, gospodo, zavirite malo po 
manjim selima u toj tobože »bogatoj« Podravini i na- 
ći ćete jednu trećinu ratara koji žive na dva do tri 
jutra zemlje. Tomu siromašnom seljaku nedostaje 
privreda ni za prehranu sebe i obitelji. Moglo bi se 
na to prigovoriti: pa takovi nemaju mnogo ni plati- 
ti. To je istina, kao Sto je i to istina, da kod takovih 
porezovnika kod ovršnog utjerivanja poreza ovrho- 
voditelji najviše natovare kola. 

Gospodo, mi imamo zakon koji zabranjuje plijeniti 
i na dražbi prodavati zadnju kravu u kući, potrebito 
oruđe i posude, zadnju količinu žita za hranu i tako 
dalje. Žalibože taj zakon se ne poštiva i ne primenju- 
je. Ovrhovoditelji, naročito općinski za općinske daće, 
izvuku i zadnju kravu i privezu za kola, oduzmu po- 
sude, na primer kotlove kuhinjske i za rakiju, oruđe 
kao kola, burad, pile itd. a naročito posteljinu i sječ- 
karnice. Kada bi se pomenuti zakon poštovao, ovrho- 
voditelj bi došao u općinu praznih kola, jer imućni 
plate a kod siromaha ne bi imao šta' zaplijeniti. 

Bio sam svjedokom u selu Mičetincu, kada je ovr- 
hovoditelj (egzekutor) jedinu kravu iz štale dao izve- 
sti i za kola privezati. Kada su ta kola uveče krenula 
prema Đurđevcu, žena, čija je bila krava, gorko je za- 
ridala koliko joj je grlo moglo i ja sam tu kravu spa- 
sio ispod zapljene. Sličnih prisilnih dražbi zbog naro- 
du nametnutih tereta imade i više. Ла govorim u in- 
teresu siromašnog dijela naroda, koji zbilja ne može 
privrediti ni za najnužnije životne potrebe, dok Za- 
vod za obavezno osiguranje usjeva i plodova brani 
interese bogatih, koji posjeduju vise stotina jutara 
zemlje i ne trebaju sav prirod za svoju životnu potre- 
bu, pa mogu kako hoće. 

Moj odgovor g. Ministru završio sam ovako (Či- 
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ta): »Pošto mi ne tražimo likvidaciju Zavoda, već 
samo da se u tom zakonu izmijeni jedna riječ, to 
imućnima ostaje sloboda da svoje usjeve osiguraju. 
Ako se uprava Zavoda boji, da veliki dio naroda neće 
htjeti da si useve osigura, onda je time očito doka- 
zano, da u općem smislu Zavod nije narodu toliko ko- 
ristan koliko je štetan. 

Iz navedenih razloga molim da se narodnoj volji 
udovolji i da se u Zakonu od 10 februara 1931 godine 
o osiguranju usjeva i plodova zakonskom »novelom« 
zamijeni riječ »obvezatno« sa rječju »dobrovoljno«. 

Primite, gospodine Ministre, i ovom prilikom iz- 
raz mog osobitog poštovanja«. 

Gospodo, iz ovoga vidimo da gospodin Ministar 
ili ne zna ili neće da zna za onu rečenicu: vox populi 
vox Dei — glas naroda je glas Božji! 

Ovde imam drugo pismo koje su mi poslali, ali 
ga neću da čitam. To je pismo od 10 marta 1936 go- 
dine, — uvek sa istom molbom i istom pesmom. 

Onda je došlo treće pismo od 6 maja 1936. Evo 
odgovora. Ovde mi odgovara Senat: »Čast mi je sa- 
opštiti Vam, da je g. Ministar poljoprivrede aktom 
svojim od 11 maja izvestio preko Pretsedništva Se- 
nata da će na Vašu interpelaciju o obaveznom obez- 
bedenju useva i plodova od grada, odgovoriti kada 
bude stavljena na dnevni red sednice Senata«. Dakle 
uvek ono isto »kad bude stavljena na dnevni red«. 
Gospodo, ja sam išao tako daleko da sam zbog ove 
stvari htio tražiti audijenciju kod Kneza-Namesnika. 
Morao sam se prijaviti u Dvoru. Kad sam razgovarao 
sa gospodinom Ministrom Dvora, on, me je odvraćao 
da ne idem tamo, pošto će to učiniti Senat. I dobio 
sam od g. Ministra Dvora odgovor, u kome mi piše: 
»U vezi Vaše intervencije po interpelacijama o izme- 
ni Zakona o obezbedenju useva od grada, čast mi je 
izvestiti Vas, da sam danas dobio sledeči odgovor iz 
Kabineta Ministra poljoprivrede: »Na prvu interpela- 
ciju saopšteno je Senatu aktom od 27 jula 1935 god. 
da će gospodin Ministar poljoprivrede dati odgovor, 
kad interpelacija bude stavljena na dnevni red sed- 
nice Senata«. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Gospodine sena- 
tore. Vi govorite već jedan čitav sat, molim Vas da 
vodite računa da Vam je vreme prošlo. 

Tomo Jalžabetić (nastavlja): Dakle, i opet je sti- 
gao odgovor da će g. Ministar odgovoriti »kad bude 
interpelacija stavljena na dnevni red«. (Dr, Josip Ne- 
mec: Treba dugo živeti da bi se to dočekalo). Posle 
ovoga pisma informiran sam da su žitelji iz Đurđev- 
ca prijavljivali kako su bili prilikom procene štete od 
tuče (grada) na licu mesta i kako im je šteta priznata 
sa 30%, a kad je bila isplata, nije ih bilo u spisku. 
Tada su poslali Banu Savske banovine ovu pretstavku 
(čita): »Gospodinu Banu Savske bauovine. Potpisani 
žitelji opštine Đurđevac... 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Gospodine se- 
natore, ja Vas još jedanput molim, da skratite svoj 
govor i da završite, jer Vam je već vreme prošlo. 

Tomo Jalžabetić: Gospodine Pretsednjče, Vi me 
prekidate baš na pola puta (Smeh). 

Dakle, gospodo senatori, ja ću vam ipak pročita- 
ti ovu pretstavku upućenu Banu Savske banovine u 
Zagrebu, koja glasi (čita): 

»Potpisani žitelji općina iz sreza Đurđevac pođ- 
našamo slijedeću pretstavku: 

Dana 22 svibnja 1936 godine oko 6 sati poslije 
podne postradala su od elementarne nepogode pada- 
njem tuče (grada) naša zemljišta, koja su bila u ro 

vrijeme zasijana žitaricama kao pšenicom, raži, ječ- 
mom i zobi, te su te žitarice bile uništene najmanja 
za 75%. 

Zainteresovani žitelji čije su žitarice oštećene pri- 
javili su slučaj nadležn.oj teritorijalnoj općini, tj. op- 
ćinskoj upravi u Virju, i to pravovremeno, te su'bili 
svi prijavljeni interesenti pozvani rta lice mesta prigo- 
dom procjene po komisiji, koja je u tu svrhu izišli 
od strane banske uprave, a koja je komisija izišla tek 
nakon kojih dva mjeseca od vremena kada se dogo- 
dila elementarna nezgoda padanjem tuče, dakle u vri- 
jeme, dok se već tragovi samog oštećenja nijesu toli- 
ko mogli ustanoviti kao odmah iza same nezgode, jer 
komisija nije nikako mogla nakon izminuća dva mje- 
seca znati kakva je kvaliteta pojedinih žitarica bila 
prije same elementarne nepogode, te je tada komisija 
procjenjla štetu na maksimum od 20—30% pojedinih 
žitarica. 

Međutim neki su oštećeni žitelji pred kratko vri- 
jeme i primili procjenjenu štetu, dok nijesu primili 
nikakovu odštetu slijedeći žitelji: 1) Valent Jakupović 
kbr. 1229, 2) Mijo Neznanec, 3) Martin Peroković, \) 
Štefo Peroković kbr. 548, 5) Alojz Peroković kbr. 348, 
6) Martin Peroković kbr. 125, 7) Jozo Švazo kbr.484, 
8) Mara Ferenčić kbr. 414, 9) Ana Marić, 10) 
Štefanec Ivan kbr. 129, 11) Dora Matosović kbr. 
188, 12) Ivan Klikić, 13) Martin Balatinec, 14) 
Stefo Balatinec kbr. 378, 15) Štefo Štefančić 
kbr. 378, 16) Fabijan Horvat kbr. 824, 17) Mato 
Martinčić, 18) Suvlasnici Martinčić, 19) Tereza Mar- 
tinčić, 20) Mato Krušec, 21) Sofija Jurišić kbr. G00, 
22) Štefo Zlatec kbr. 124, Ivan Štefanov, 24) Matočec 
Mijo. 

Napred navedeni interesenti prijavili smo u isto 
vrijeme da su i naše žitarice postradale od nepogode 
isto kao i neki interesenti koji su primili otštetu, pa 
nam nije jasno na temelju čega možemo mi koji pla- 
ćamo osigurninu da budemo prikraćeni pripadajuće 
nas otštete. 

Evo ovdje se vidi rezultat tog osiguranja kf.da 
se oštećenje prijavi pravovremeno, a oštećenici koji 
sa svoje strane udovoljavaju zahtjevima plaćanja osi- 
guracije, ne primaju nikakovu odštetu, već vjerovatno 
usljed iscrpljenja osiguracionog fonda po ranijim o- 
štećenicima ostaju bez naknade otštete. 

Iz napred navedenih razloga potpisani interesen- 
ti podnašamo ovu predstavku, i molimo da nam se već 
dospjela otšteta naknadi, a u koliko nam se ne bi to 
moglo uvažiti, tada molimo da se riješimo tog prisil- 
nog osiguranja, koje na taj način nije nam od koristi 
već na štetu. 

U Đurđevcu, dne 18 siječnja 1937«. 
Na kraju slede potpisi. 
Gospodo, eto vidite, ja znam u Đurđevcu jednog 

malog gostioničara, čiji je vinograd često puta bio 
oštećen. On je uvijek pohvaljivan i nagrađivan, ali je 
gostioničar, pa je i nagrade više primao, a vidite li, 
šta se radi sa rajom. 

Na osnovu toga, ja sam poslao novu interpela- 
ciju Pretsedništvu Senata. 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Molim Vas, go- 
spodine senatore, da završite, jer je Vaše vreme pro- 
teklo. 

Tomo Jalžabetić: Ne, čekajte, videćete kako se 
postupalo dalje sa mnom. Čekajte, čućete rezultat. 
Nije dugačka interpelacija. 

Gospodo, provedba Zakona o obaveznom osigu- 
ranju usjeva i plodova od grada (tuče) od 10 februa- 
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ra 1931 godine u praksi je dokazala štetno djelova- 
nje kod ogromnog djela ratarskog staleža i golemu 
nepravdu koju počinjaju njegovi provađači na štetu 
siromašnog djela ratarskog staleža. Zato sam [.■odneo 
ovu interpelaciju, koju neću sada čitati. Kažem da sam 
prošlog četvrtka govorio sa g. Ministrom i molio ga, 
da se ta interpelacija stavi na dnevni red, pošto se g. 
Pretsednik Senata izgovorio, da ne može bez privole 
g. Ministra to učiniti. On ne može, a g. Ministar ne- 
će! Moja interpelacija ne bi oduzela mnogo vremena 
prigodom njenog raspravljanja u Senatu. Medutirn 
došla je interpelacija g. Marjanovića prije moje in- 
terpelacije i tako sam opet ja vučen, za nos, i smatram 
ovaj postupak g. Ministra kao ignoriranje mene i 
Senata. 

Gospodo senatori, vama je poznat čl. 68 Ustava 
koji kaže: »Svaki senator ima prava stavljati Mini- 
strima upit i interpelaciju«. A § 72 Poslovnika kaže: 
»Ima se staviti na dnevni red i dotični Ministar o to- 
me obavestiti«. § 73 Poslovnika, koji govori o hit- 
nosti interpelacija, ima dodatak koji glasi: »Vlada 
ima prava da bude pre o tome obaveštena«. To je do- 
slovan tekst. Šta je sada uzrok i na temelju čega se 
s tom interpelacijom tako postupa? Ja mislim zbog 
toga što sam čitao u ekspozeu g. Ministra, da se kani 
taj blagotvorni zakon protegnuti na ćelu državu. Go- 
spodo, kad nam kuća gori, ne gorimo prste! Dokle se 
zakon ne izmeni, ne dajmo da se dalje širi ta vatra. 

Ja smatram da se je g. Ministar ovde oslonio na 
zadnji dodatak § 73 Poslovnika koji kaže: »Vlada ima 
prava da bude saslušana«. Gospodo, ako ona ima 
prava da bude saslušana, što ja ne negiram, ali za to 
nema prava da osujećava da interpelacija dođe na 
dnevni red. (Dr. Oton Frangeš: Je li to o budžetu Mi- 
nistarstva poljoprivrede?) 

Gospodo, Senat je vlast legislativna, koja donosi 
zakone, a Kraljevska vlada je vlast egzekutivna, iz- 
vršna. Ona ima da izvrši što je Senat odredio. U kon- 
kretnom slučaju stavlja se egzekutivna vlast nad le- 
gislativnu. Ja zameram g. Pretsedniku Senata što si 
je dao ruke svezati i nije stavio ovu interpelaciju na 
dnevni red. U smislu i duhu zakona, on je bio dužan 
staviti na dnevni red moju interpelaciju, i g. Ministra 
poljoprivrede o tome obavestiti. I bez obzira na to da 
li će doći ili ne na sednicu g. Ministar, moglo se o 
mojoj interpelaciji raspravljati. Tako se ima tuma- 
čiti zakon. Ako vi svi, gospodo senatori, dođete u sli- 
čan položaj, u kome sam ja, mi smo onda igračka u 
rukama ministarskim. Mi smijemo činiti što nam za- 
kon dozvoljava. Ako Ministri sebi dozvoljavaju ova- 
kve postupke, tome treba tražiti leka. Molim Vas, 
Gospodine Ministre, da se moja interpelacija stavi na 
dnevni red iduće sednice. (Pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Miroslav Ploj: Reč ima sena- 
tor g. Džafer Sulejmanović. 

Dr. Džafer Sulejmanović: Gospodo senatori, po- 
što je na dnevnom redu današnje sjednice Senata pre- 
tresanje budžeta Ministarstva poljoprivrede, osjećam 
se dužnim, i kao građanin Jugoslavije i kao musli- 
man sa juga naše države, da progovorim nekoliko 
reči o načinu izvođenja agrarne reforme kod nas 
na jugu. 

Izvođenje te reforme ide samo na štetu musli- 
mana, na štetu našeg zemljoradničkog staleža, tako 
da se oduzima zemlja našim težacima, koji su je od 
uvek obrađivali, a na te se zemlje naseljavaju ljudi, 
koji nikakvog prava na to nemaju. Za oduzeta zem- 
ljišta ne daje se gotovo nikakva naknada ili se daje 

posve neznatna, da s tom naknadom uopšte nije mo- 
guće nabaviti drugu zemlju. Tim povodom su činjene 
intervencije kod nadležnih faktora i upućivane mno- 
ge peticije, ali je to sve ostalo bez ikakva uspjeha. 

Gospodo, mene, iako u pogledu agrarne refor- 
me nijesam lično zainteresovan, boli u duši, da se 
ovako postupa sa ispravnim i lojalnim građanima, i 
da im se oduzima i zadnja njihova dva do tri hektara 
zemlje, i tako se od njih prave beskućnici i stvara 
proletarijat i onemogućuje onaj najprimitivniji život 
tim našim težacima i njihovim porodicama. 

Ja apelujem ovdje na g. Ministra poljoprivrede 
da prestane sa izvođenjem ove agrarne reforme na 
jugu, i da uzme u zaštitu naše težake, koji doista 
svojim ispravnim i lojalnim držanjem to zaslužuju i 
molim Kraljevsku vladu, da sa takvom politikom pre- 
stane i da uzme u zaštitu težake. 

PretsedniK dr, Želimir Mažuranić: Ima reč g. Mi- 
nistar poljoprivrede. 

Министар пољопривреде Светозар Станковић: 
Господо сенатори, нека ми je дозвољено, да са 
неколико речи одговорим овде на примедбе које 
су се чуле приликом дискусије o буџету Мини- 
старства пољопривреде. 

Г. др. Франгеш у својој критици замерио ми 
je, што нисам амандманом регулисао питаље овла- 
штеничког права код земљишних заједиица. Го- 
сподо, ово питање несумњиво je врло комплико- 
вано и врло деликатно и ja сам сматрао да та ма- 
терија није згодна да се евентуално амандманом 
решава. A у колико треба ово питање регулисати, 
ja мислим да то питање треба добро проучити и 
да би га требало законодавним путем решити. 
(Др. Отон Франгеш: Врло добро) И ja молим ro- 
сподина сенатора да он, користећи се својим npa- 
вом који има као сенатор, изволи у том погледу 
поднети свој конкретан предлог, и онда ће Кра- 
љевска влада no том даље да решава. (Др. Отон 
Франгеш: Хвала лепо!) 

Што се тиче пољопривредне Огледне станице 
у Осијеку, г. др. Франгеш замера што се ова ста- 
ница преноси из Осијека у Нови Сад. Ja у вези 
са овом замерком хоћу да приметим, да je овај 
амандман, који je ушао у Финансијски закон, у 
ствари један рецитирани амандман из лањског 
Финансијског закона и могу да обаћестим и да 
утешим г. др. Франгеша, да ми не желимо да 
Огледну станицу из Осијека преносимо. 

Овде се ради o следећем. Савска бановина 
има две државне Огледне станице. У Дунавској 
бановини нема ни једне. И ми, према нашем пла- 
ну, желимо да у свим нашим пољопривредним ста- 
ницама установимо овакву једну Огледну стани- 
цу. (Др. Отон Франгеш: Државну?) Да, државну. 
Уколико пренесемо Огледну станицу из Осијека, 
она ће ипак тамо остати, али неће бити државна 
него he бити бановинска. 

Што се тиче продаје оног имања и других 
ствари које су с тиме у вези, то je за сваки случај 
унесено, и ja уверавам r. др. Франгеша да се ми 
нећемо користити тим правом, него да ћемо уре- 
дити Огледну станицу у Новом Саду без штете 
ове станице у Осијеку. 

Г. Драговић ми je замерио, да сам бацио у 
заборав Закон o привредним задругама. Изгледа, 
да г. Драговић није добро обавештен, јер je Mo- 
rao читати у листовима, уколико није чуо од сво- 
јих колега сенатора или посланика, да je тај пред- 
лог Закона у парламентарном одбору претресен и 
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да je поднесен Народној скупштини извештај тога 
одбора, тако да ће тај Закон већ, рачунам, маја 
месеца бити стављен на дневни ред у Народној 
скупштини, a после тога и овде у Сенату, na ће- 
мо онда имати прилике да o томе подуже пораз- 
говарамо и да га убедимо, да нису умесне све ње- 
гове рекриминације, које je он овде мало час изнео 
пред Сенатом. 

Даље je г. Драговић критиковао Уредбу o ли- 
квидацији сељачких дугова, као да je том Уред- 
бом уништен кредит нашег сељака. Ви знате, ro- 
сподо сенатори, ви се сећате, да je пре доласка 
Владе г. др. Стојадиновића уредбеним путем за- 
ведено једно мораторно стање, и ако je неко убио 
кредит нашега сељака, ja мислим да je у првом 
реду то мораторно стање убило тај кредит. A ова 
Уредба није више Уредба o заштити сељака, него 
je то Уредба o ликвидацији сељачких дугова, та 
Уредба хоће ово питање дефинитивно да реши, 
да га скине са дневног реда и да аутоматски вра- 
ти кредит сељаку. Није циљ Уредбе само raj, да 
омогући сељаку да лакше исплати дугове или бар 
да му се исти смање, него уједно решава и пита- 
ње будућег кредита нашег сељака. Ми смо мора- 
ли, господо сенатори, ово да свршимо и могу вам 
рећи, да je решење тога питања нанело велике 
терете и велике тешкоће Краљевској влади. Али 
ми смо увидели и увиђали тешкоћу и важност то- 
га питања и ми смо загазили у његово дефини- 
тивно решење, примајући ,на тај начин велике те- 
рете на целину. Ja мислим да ми овом Уредбом 
нећемо убити кредит, него ћемо напротив вратити 
кредит, и привести оздрављењу целокупни наш 
кредитни организам у земљи. 

Спомињао je г. Драговић и § 471. Господо, 
тај § 471, као што вам je познато, докинут je још 
Законом o Аграрној банци. И тај параграф 471, 
као што знате, важио je само на територији пред- 
ратне Србије и требао je да послужи као једна 
заштитна мера од бквших зеленашких банака, ко- 
је су у оно време у Србији биле. Пошто Аграрна 
банка није зеленашка банка, већ je то једна ал- 
труистичка установа, то сматрам да није потреб- 
на та замерка г. Драговића, да смо наиме ми уки- 
нули § 471. 

Г. Немец говорио je нарочито o гшљопри- 
вредној настави. Ja сам o настави у свом штампа- 
ном експозеу доста опширно говорио, a на онај 
апел г. Немеца, где тражи од мене да скренем паж- 
њу на Петрињу, т. ј. на Нижу пољопривредну 
школу у Петрињи, ja могу да изјавим то, да ниже 
пол^опривредне школе спадају у надлежност Ба- 
ноћине a Министарство помаже ниже пољопри- 
вредне школе само код њиховог оснивања, a по- 
сле оснивања оне прелазе на бумет Банске упра- 
ве. У свом говору дотакао се г. Немец Сињског 
поља и мелиорације Сињског поља. Нажалост мо- 
рам овде да изјавим, да je хидротсхничка служба 
из Министарства пољопривреде издвојена још 
пре 5—6 година и пренета на Министарство гра- 
ђевина. Према томе ми у том погледу немамо ни- 
какву ингеренцију, нити иницијативу, коју може 
бити замишл.а г. Немец; али као ненадлежан Ми- 
нистар могу да кажем у погледу Сињског поља 
то, да би то питање морало да се прво и прво 
покрене одоздо, т. ј. од самих интересоната, т. ј. 
од власника тих поплавл^ених површииа и да je 
погрешно ако се мисли, да се мелиорациоии ра- 
дови обављају на трошак државе. Ту се мора при- 
мењиватн onaj принцип из   Закона o иодшм пра^ 

ву no коме држава притиче у помоћ само онда, 
ако инвестициони послови премашају рентабили- 
тет тих земаља; иначе имају те трошкове да сно- 
се власници тих земаља, јер се не може очекива- 
ти да неком држава поправи земљу и да се вред- 
ност те земље подигне на трошак државе, него 
треба у првом реду они сами да допринесу вред- 
ности своје земље. Али у колико рентабилигет 
тих земаља не би могао да издржи те инвестицио- 
не трошкове, у том случају треба држава да дође 
и да даде онај плус. Дакле, господо, у колико се 
жели да се ради нешто у том погледу, морало би 
се на једној задружној бази покренути то питање, 
да би се приступило мелиорационим радовима. 
Иначе, ако остане овако ja сумњам да ће се не- 
што дочекати. 

Г. Иванишевић je говорио o санацији вино- 
градарства у Далмацији. Ja могу да скренем г. се- 
натору пажњу на оне одредбе у Финансиском за- 
кону, где смо ми на хибридну лозу ставили из- 
весне таксе, тако да ми на тај начин желимо да 
сузбијемо хибридну лозу. Што се тиче оног дру- 
гог захтева, где се гоВори o реонирању виногорја, 
ja морам да скренем господину сенатору пажњу 
на мој писмени експозе, у коме сам ja то нарочи- 
то подвукао на једном месту где сам рекао, да би 
се ограничило бескрајно проширење винограда и 
да би се они ограничили на њиховом природном 
терену. Спремљена je једна уредба која би имала 
ово да изведе. Kao што видите, господо сенато- 
ри, у Министарству пољопривреде o овоме се во- 
ди рачуна, и ако то мени, као Војвођанину, није 
од неке користи, него напротив, али с обзиром на 
опште добро ми ипак радимо у том праћцу. 

Што се тиче сађења маслина ово спада, ro- 
сподине сенаторе, у дужност Бановина. Оне воде 
рачуна o расадницима. Министарство само даје 
помоћ, a Бановине помажу расаднике. 

Што се тиче огледне станице у Далматинском 
Загорју ту сте, госиодине сенаторе, свакако ми- 
слили на расадник. (Дон Франо Иванишевић: Да, 
на расадник!) Јер иначе у погледу огледних ста- 
ница Министарство пољонривреде израдили je је- 
дан план и помаже огледне и контролне станице. 
Ове године подижемо још последњу у Новом Са- 
ду и у Сарајеву. Иначе, подигли смо ове станице 
у Сплиту, Љубљани и Загребу. Сада из Осјека 
хоћемо да пренесемо станицу у Нови Сад, a има- 
мо станице и овде, у Топчидеру, као и у Скопљу. 
Кад то све извршимо онда ћемо, после тога, при- 
ступити згушњавању мреже огледних и контрол- 
них станица у земљи. 

Г. Пуцељ je тврдио да ова уредба уништава 
задругарство у Словенији. Ово je подвукао и г. 
Крамер, упадајући у реч да je исто то тВрдио и у 
Финансиском одбору. Ja овом приликом могу И 
овде, у пленуму Сената, да изјавим, да мени, го- 
сподо, није познато, да je Уредба o ликвидацији 
сељачких дугова упропастила задругарство у Сло- 
веначкој. (Др. Алберт Крамер: A ко каже?) Тако 
сте рекли Ви. (Др. Алберт Крамер: Тако кажу за- 
другари!) Ми, господо, нисмо ту уредбу донели у 
Министарству без споразума, и то пуног cnopa- 
зума са вођством задругарства. Мени je, као Ми- 
нистру пољопривреде, познато, да словеначко 
земл:.орадничко задругарство, кредитно задру- 
гарство није ликвидно. Али ликвидност и ликви- 
дација сељачких дугова није једна иста ствар. To 
je ствар која спада на сасвим једну другу страну. 
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Ja могу да вам изјавим, да je то један предмет ко- 
ји врло озбиљно проучавам у Министарству по- 
љопривреде: на који начин да се и ликвидност 
кредита задруга реши. (Иван Пуцељ: Дајте nape!) 

Што се тиче Кметијске дружбе коју je v. Пу- 
цељ споменуо, у томе погледу постоји једна ин- 
терпелација у Народној скупштини. Ta je ствар у 
току. Ту je пала првостепена одлука. (Иван Пу- 
цељ: Полиције!) Да, полиције и против тога ре- 
шења има могућност жалбе. Ta ствар није окон- 
чана (Иван Пуцељ: Ja сам молио за посредовање, 
како не би кредит те задруге трпео!). 

Господо, господин Јалжабетић оштрим речи- 
ма ме je напао због тога што ja, не одговарајући 
на његову интерпелацију, као да нгнорирам и го- 
сподина сенатора и читав Сенат. Господо, кад ми 
je та интерпелација била достављена, ja сам из- 
вестио .господина Претседника Сената да сам 
спреман да у Сенату дам одговор кад се стави на 
дневни ред. Ja мислим да ja нисам могао више 
шта да рекнем и према томе, господо, ствар зави- 
си од Претседништва (Томо Јалжабетић: Али го- 
сподин Претседник Томашић je рекао, ла не мо- 
же без Ваше при'воле. Неко je крив од Вас двоји- 
це!) Господин Јалжабетић ми je пребацио што у 
своме експозеу нисам тангирао то питање. Међу- 
тим, он je после у своме даљем говору ипак Ka- 
sao, да сам ja у своме експозеу тангирао то пита- 
ње и нека ми je дозвољено, господо, да тај пасус 
овде изнесем онако како гласи у моме експозеу. 
Ja мислим да ће г. Јалжабетић, ако пажљиво са- 
слуша, уједно добити и одговор на своју интер' 
пелацију, али изјављујем и то, господо, да не бе- 
слушг, уједно добити и одговор на своју интер- 
пелације поновим у пленуму. Дакле, господо, тај 
пасус гласи: 

„Сваке године обраћа се народ из разних 
крајева земље за помоћ због страдања усева од 
града. Како Министарство пол>опривреде нема 
кредита за овакве помоћи, молбе се морају упу- 
ћивати Мимистарству социјалне политике и на- 
родног здравља. Али и кредитн овога Министар- 
ства су врло оскудни према великим тражењима. 
Обезбеђење од града постало je уопште један 
проблем. Држава би морала имати великих кре- 
дита ако би она давала помоћи за штете од гра- 
да, јер су те штете у целој землзи врло велике. 
Оне иду и у стотине милиона. Зато нам се наме- 
he обезбеђење усева од града сваког дана све ви- 
ше и више. За ово постоји један оквирни Закон 
од 10 фебруара 1931 године, no коме бановине 
треба да изведу обавезно обезбеђење усева и пло- 
дова од града свака својом засебном уредбом и 
правилником. До сад je ово спроведено само у 
Савској бановини, и то непотпуно, и у још мањој 
мери у Приморској бановини. Остале бановине 
донеле су само уредбу и правилнике али их нису 
спровеле, a Дравска и Дрннска немају још ни то- 
га. Бановине се боје новог оптерећења народа, a 
и Министарство финансија се раније прсма овоме 
држало врло пасивно. Ja сам прошле године no- 
кренуо акцију да све бановпне спроведу ono обез- 
бе1)ење али тако да режијски трошкови буду што 
мањи. У том случају he се ono што народ буде 
плаћао народу и вратити и то добиће они који бу- 
ду оштећени. У осталом, кад je реч 6 овом опте- 
рећењу ono ne мора бити толико колико су укуп- 
не штете у пуној вредности усева него се могу 
усеви  осигурати  n ca мањом бредношћу, али би 

тада, разуме се, и отштете биле мање a не би биле 
у пуном износу читаве штете." 

A ono што г. сенатор жели да ми укипемо реч 
„обавезно", na да метнемо „добровољно", то би 
значило, господо, исто што и укинути тај закон... 
(Томо Јалжабетић: Е, онда je све то против на- 
родне воље!) Међутим ja мислим да je ово инте- 
рес сељачког народа. За доказ ja наводим само 
овај случај. 

Ja сам ове године из Словеначке добио молбе 
и жалбе због града, да се тражи помоћ од неких 
19 милиона динара, a из Савске бановине нисам 
добио никакву молбу. Зашто? Зато јер постоји 
ово обавезно осигурање. Исто тако сам добио је- 
дан читав низ молби и жалби из Јужне Србије и 
осталих крајева наше земље, и ja мислим да je 
баш у интересу нашег сељачког народа, да се ово 
обавезно осигурање спроведе, јер само онда ако 
je обавезно оно je и најјефтиније. Што се тиче 
приговора да држава односно банска управа то 
ради са својим чиновништвом on отпада стога, 
што то само тако може бити, јер би ипаче свако 
друго обезбеђење na приватној основи било скуп- 
ље, пошто би се ишло за зарадом. Ha основу све- 
га овога молим господипа сенатора да не инси- 
стира na томе, да ми ово укинемо, a молим и чи- 
тав Сенат да ово моје стаповиште као Мипистра 
пољопривреде изћоли примити зпању (Томо Јал- 
жабетић: Кад ne би грешпици то спровађали, али 
грешпици су они који то спровађају!) 

Господип Џафер Сулејмаповић критиковао je 
рад аграрних власти na југу и спровођење аграр- 
не реформе, јер се плаћају малепе отштете. Го- 
сподо, ja ne могу у вези са том примедбом да 
рекнем друго пего то, да се држим строго зако- 
na и сав тај рад који се тамо обавља, обавља се 
строго no закопу који су прописале пређашње 
владе, a ne ова влада. Што се тиче отштете, ви 
врло добро знате да je прописапо, да се читава 
отштета има исплатити у изпосу од 100 милиона 
динара. Судови тамо сада то спроводе. Истипа да 
ми се мпоги жале да je то малена отштета, али 
с друге страпе je и ово тачпо, да према свима зна- 
цима до окончања спровођења аграрпе реформе 
неће се од тих 100 милиона дозпачити вишс од 
40 до 50 милиона, a у закону има једна одредба 
коja каже: У колико та отштета досу1)ена буде ма- 
лепа, како je тамо прописано, онда he се накпад- 
но опет пропорциопално све то расподелити на 
интересенте и власнике. (Џафер Сулејмановић: Ja 
сам само тражио да се ne прекорачи закон!). У 
колико има прекорачења закона, јавите копкрс- 
тан случај, a ja ћу учипити са своје страпе што 
треба да се закон заштити. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Završen je pre- 
tres predloga budžeta rashoda razdela XIII —- Mini- 
starstva poljoprivrede. Prelazimo na glasanje. Glasa- 
če se po partijama sedenjem i ustajanjem. Molim g. 
izvestioca da pročita, partiju 781. 

fzvestilac Fran Smodej pročita partiju 781. 
Pretsednik dr. ŽelimJr Mažuranić: Gospoda koja 

primaju pročitanu partiju 781 neka izvole sedeti, a 
gospoda koja ne primaju, neka izvole ustati. (Većina 
sedi). Pošto' većina sedi, objavljujem da je Senat ve- 
ćinom glasova primio partiju 781. 

(— Za ovim je Senat, glasajući sedenjem i usta- 
janjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu čl. 102 li- 
stava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Senatu, pri- 
mio većinom glasova ceo budžet rashoda razdela XIII 
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— Ministarstva poljoprivrede, i to od partije 782 da 
partije 857 zaključno —). 

Sada prelazimo na pretres predloga budžeta ras- 
hoda razdela XIV — Ministarstvo trgovine i indu- 
strije. 

Reč ima Gospodin Ministar trgovine i industrije. 
Ministar trgovine i industrije dr. Milan Vrbanić: 

Gospodo senatori, po pitanju samog predloga budže- 
ta Ministarstva trgovine i industrije za god. 1937/38 
držim da u cifarskom pogledu nisu potrebna neka na- 
ročita objašnjenja, pošto taj budžet prema prošlogo- 
dišnjem ne pokazuje nikakvih specijalnih razlika. On 
je kod totalne sume od din. 45,350.828.— veći tek za 
din. 346.058.— od prošlogodišnjeg. Bilo bi bez sum- 
nje za preporuku da se izvesne pozicije budžeta po- 
većaju — a mislim tu u prvom redu na stručnu na- 
stavu i turizam, za čije se svrhe predviđaju kao i do 
sada srazmerno vrlo male sume, koje ne dopuštaju 
da se u tom pravcu uradi ono što je najhitnije i naj- 
potrebnije. No. s druge strane, prilike nam nameću 
najrigorozniju štednju u državnom gazdinstvu i, vo- 
deći računa o tom najmerodavnijem principu, kod 
sastavljanja budžeta, moralo se je ostati u onom 
istom okviru u kojem se je budžet kretao, nakon 
prethodnih vrlo osetnih smanjenja, u ove poslednje 
tri godine. Ispod toga minimuma nije bilo moguće da 
se ide, a povećanje mnogih pozicija preko toga mini- 
muma treba da bude ostavljeno za iduće godine. Mi- 
slim da je opravdana nada, da će stalno poboljšanje 
privredne konjunkture, a s time u vezi i povećanje dr- 
žavnih prihoda dopustiti vrlo skoro, da se izvesne po- 
zicije bolje dotiraju. 

Dozvolite, gospodo senatori, da koristim ovu pri- 
liku i da učinim neke napomene o pojedinim važnijim 
granama privrednog rada u zemlji, o kojima treba da 
vodi brigu resor trgovine i industrije, kako biste iz 
toga prikaza dobili što jasniju sliku i o općem stanju 
naše privrede u prošloj godini i o merama preduze- 
tim i primenjenim sa strane Kraljevske vlade u cilju 
sređivanja i unapređivanja naših ekonomskih prilika. 

U prvom redu dozvolite, gospodo senatori, da se 
osvrnem sa nekoliko reči na našu trgovinsku politiku 
u god. 1936. U pogledu metoda i taktike mi smo u 
tom domenu bili, ako smem tako da kažem, u defan- 
zivnom stavu, jer smo produžili da postupno i po- 
vodeći se za drugima zavodimo sistem dirigovane 
privrede u pojedinim sektorima naše spoljne trgovi- 
ne i njezine organizacije. U onoj meri, u kojoj su nas 
razne mere zavedene u drugim državama primoravale 
da se i mi poslužimo istim sredstvima i metodama, mi 
smo to činili odstupajući korak po korak od liberalnih 
načela. Držim da nismo pogrešili ni u tome što smo 
uradili, ni u tome Sto smo tek postupno i u etapama 
taj sistem izgradili. S jedne strane mislim da je van 
spora, da je to prilagođivanje naše spoljno-trgovin- 
ske i opće ekonomske armature neophodno potreb- 
no. U drugu ruku jedno prenaglo i suviše radikalno 
napuštanje ranijih čisto liberalnih principa držim da 
ne bi bilo za preporuku, jer to ne bi odgovaralo tra- 
dicijama i metodama rada našeg privrednog sveta, 
niti je to preko noći izvodljivo s obzirom na to što 
se i naš administrativni aparat mora tek prilagoditi 
takvom načinu rada. Najbolji dokaz za ovo tvrđenje 
pretstavlja rad Privilegovanog akc. društva za izvoz 
zemaljskih proizvoda i Ureda za kontrolu izvoza 
stoke. 

Ove dve ustanove pretstavijaju danas najznačaj- 
nije instrumente državno ekonomske politike u do- 

menu naše spoljne trgovine i njihovo je poslovanje 
bilo od početka izloženo, a ostalo je to i danas, če- 
stoj a pokadšto i vrlo žučnoj kritici. Kolikogod su 
prema mojem mišljenju i ubedenju te kritike i zamer- 
ke u glavnom neopravdane — kažem i podvlačim 
uglavnom, jer nema ustanove na svetu koja je savr- 
šena i nepogrešiva, i u sporednim pitanjima može se 
uvek dogoditi da se pogreši ili da se nešto ne izvede 
baš na najbolji i na najsavršeniji način — to ipak 
razlog i postanak tih kritika i zamerka potpuno ra- 
zumem. U glavnom su u pitanju dva razloga: prvi 
možda manjeg značaja,_no ljudski savršeno razumljiv, 
je taj, što rad pomenut'ih ustanova tangira u najvećoj 
meri materijalne interese stotine hiljada pojedinaca. 
Ja imam o tome puno saznanje, a istovremeno sam 
svestan toga, od kolikog je značaja i privredno i so- 
cijalno delovanje tih ustanova i koliko je taj posao 
sa općeg narodnog gledišta važan. 

Drugi, po mojem sudu, najhitniji momenat jeste 
taj, što već samo postojanje tih ustanova znači jedno 
kočenje individualne slobode, jedno napuštanje osve- 
štanih liberalnih principa, kojima se je naša trgovin- 
ska politika, a naročito naš izvoz kroz decenije ru- 
kovodio. Karakter i postojanje tih ustanova suprotni 
su u najvećoj meri dubokom demokratskom i liberal- 
nom naziranju i osećanju širokih masa našega naroda. 

A ipak na žalost moram po svom najdubljem uve- 
renju izjaviti, da razmenu dobara, a naročito izvesnih 
artikala sa inostranstvom i održavanje cena na nivou 
ravnomernom i najviše mogućem u datim prilikama, 
ne mogu zamisliti bez tih ustanova u momentu kad 
su tolike druge države, a naročito one sa kojima je 
naša razmena dobara najživlja, pribegle sistemu naj- 
raznovrsnijih ograničenja svoje spoljne trgovine. 
Dok ti režimi u tim državama traju, pomenute su 
ustanove nama neophodno potrebne. Razume se po 
sebi da pored svega toga moramo i dalje nastojati, 
da njihovu organizaciju usavršujemo i doterujemo 
i da njihov rad prilagođujemo vrlo promenjjivim po- 
trebama sadašnjice. 

Dok smo, kao što sam bio ranije slobodan na- 
pomenuti, u izgradnji dirigovanja naše spoljne trgo- 
vine postupali defanzivno, dotle je naša spoljno- 
trgovinska politika u prošloj godini razvila toliku 
aktivnost kao ni u jednom momentu od Ujedinjenja 
ovamo. Ona se našla pred zadatkom, da našoj pri- 
vredi obezbedi maksimum koristi koji se pri opštem 
poboljšanju privrednih prilika u svetu mogao postići, 
i danas, posmatrajući retrospektivno tu delatnos!, 
možemo reći, da je ona bila na visini toga zadatka. 

Osamnaest trgovinskih sporazuma, koje smo u 
prošloj godini zaključili s raznim zemljama, poka- 
zuju samo napor koji je učinjen; rezultate toga na- 
pora treba tražiti u sadržaju sklopljenih sporazum;-,, 
u nizu uredaba koje su donete radi iskorišćavanja 
konjunkture, u znatnom povećanju izvoza i u istovre- 
menoj popravci cena u zemlji. Svakako, ovi rezultati 
ne duguju se isključivo našoj trgovinskoj polilici. 
Razvitak ekonomskih prilika kod nas i u svetu išao 
nam je na ruku. Ali je neosporno, da velikoj trgovin- 
sko-političkoj aktivnosti dugujemo što smo svoj po- 
ložaj u svetskoj privredi tako dobro i obilno isko- 
ristili. 

Dozvolite, gospodo senatori, da se sa nekoliko 
reči osvrnem na najglavnije i najznačajnije trgovin- 
ske sporazume zaključene u toku prošle godine. Isti- 
na je, da većina tih sporazuma samo dopunjuje osno- 
vne trgovinske ugovore,  ali te  dopune su, s obzi- 
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rom na uvozne restrikcije u pojedinim zemljama, po- 
stale glavne baze za naš izvoz. 

Sa zemljama Male antante i Balkanskog spora- 
zuma mi smo osetno popravili osnovice naše trgo- 
vačke razmere i u tesnoj ekonomskoj saradnji, koja 
je obezbedena preko privrednog saveta ovih forma- 
cija, mi smo uspeli da savladamo mnoge teškoće koje 
su ranije stajale na putu našoj trgovini s lim zemlja- 
ma. Privredni savet Male antante održao je dva sa- 
stanka, 3 marta i 19 oktobra prošle godine. Privredni 
savet Balkanskog sporazuma takode se iva pui sa- 
stao, 24 januara i 15 jula prošle godine. Protokoli 
zaključeni na tim zasedanjim'a sadrže mnoge korisne 
odredbe za međusobni privredni promet, odredbe o 
saradnji brodarskih društava na Dunavu, o .smanjenju 
železničkih tarifa, o poštanskoj uniji, o turističkom 
prometu itd. 

Razmena dobara između država Male »ntante 1 
Balkanskog sporazuma pokazala je takode, tokom 
poslednjih godina, znatan napredak. Blagodareći spe- 
cijalnim pogodnostima koje nam je Cehosljvačka 
obezbedila za pšenicu i kukuruz, za svinje, mast i sla- 
ninu, za živinu i jaja, za voće i vino, mi smo svoj iz- 
voz povećali od 336 miliona dinara u 1933 na 437 mi- 
liona u 1934 i na 540 miliona u 1935 godini. Prokle 
godine smo održali izvoz na ovom istom nivou. Sa 
Grčkom smo 22 avgusta prošle godine zaključili novi 
platni i trgovinski sporazum, kojim smo popravili 
uslove našeg izvoza. Izvoz je porastao na 246 miliona 
prema 146 miliona u 1935 godini. 

U datim prilikama time je za sada postignut mak- 
simum onoga što je bilo ostvarljivo. Dalji naš zada- 
tak biće, da se podesnim načinom uklone zapreke 
koje danas otežavaju još veći porast našega izvoza 
u tim pravcima. Te su zapreke u odnosu naprama 
Grčkoj teškoća pojačanja našega uvoza iz te zemlje 
u cilju naplate naših robnih potraživanja, a u odnosu 
naprama Čehoslovačkoj njezina jaka agrarizacija. 
Što se tiče Rumunije i Grčke, mogućnosti razmene 
su ograničene sličnošću privredne strukture. Sa Ru- 
munijom smo 11 septembra 1936 zaključili sporazum 
o razmeni petroleja sa bakrom, a nedavno i osnovni 
trgovinski ugovor. Izvoz za Rumuniju je porastao 
na 39 miliona dinara (0,9%) prema 16 miliona u 1935. 
Sa Turskom smo takode zaključili 28 oktobra 1936 
trgovinski i platnj sporazum, međutim razmena je 
ostala u sasvim uskim granicama. Ukupno, tržišta 
Male antante i Balkanskog sporazuma apsorbuju ne- 
punih 20% od našeg izvoza, a bezmalo 20% od našeg 
uvoza dolazi nam iz tih zemalja. 

Mi ćemo, nastavljajući privrednu saradnju sa 
ovim zemljama, moći da postignemo još veći napre- 
dak u međusobnim ekonomskim odnosima. Međutim, 
očekivanja da će nam ta saradnja rešiti problem žet- 
venih viškova izvan trećih tržišta izgledaju neosno- 
vana. 

Saradujući sa tim zemljama mi moramo u naj- 
većoj meri voditi računa o ostalim tržištima, od ko- 
jih zavise •/« naše spoljne trgovine. 

Nemačka je svakko najvažnija medu našim tr- 
žištima: ona sama apsorbuje jednu četvrtinu našeg 
izvoza. Privredni odbor, koji je ustanovljen ugovo- 
rom od 1 maja 1934, sastao se prošle godine dva put, 
marta u Zagrebu -- protokol od 1 aprila, i oktobra 
u Drezdenu — protokol od 20 oktobra. Sporazumi 
koji su na ovim sastancima zaključeni znatno su pro- 
širili naše izvozne mogućnosti i povećali ugovorno 
pogodnosti u korist našeg izvoza. Mi smo dobili ca- 

rinske kontigente za pšenicu i kukuruz (15.000 vago- 
na), za suve šljive (2.200 vagona), za svinje (80.000 
komada), za goveda (25.000 komada), za mast i sla- 
ninu (200 vagona), za jaja (100 vagona) itd. Izvoz 
za Nemačku je tako povećan na 1.039 miliona dinara, 
prema 751 milion u 1935 i 597 miliona u 1934 godini. 
Uvoz je porastao još više, na 1.087 miliona dinara 
prema 598 miliona u 1935 i 497 miliona u 1934 godini. 
Ovo naglo povećanje naše razmene s Nemačkom iza- 
zvao je izvesnu načelnu zabrinutost u nekim privred- 
nim krugovima, s jedne strane zbog teškoća koje se 
pojavljuju u naplati naših izvoznih potraživanja, a 
s druge strane zbog zavisnosti u koju je došla naša 
spoljna trgovina a tim samim i naša privreda od jed- 
nog jedinog tržišta. Držim, da zabrinutosti nema me- 
sta. Teškoće u platnom prometu su neosporno jedna 
prolazna pojava. Naš platni bilans sa Nemačkom nije 
više aktivan, a saldo u kliringu se pojavljuje zbog 
naglih uplata u Berlinu, koje ne odgovaraju skadenci 
plaćanja uvezene robe u Beogradu. Sistem slobodne 
trgovine klirinškim čekovima, ako i sadrži nezgodu 
kursnih promena, ima tu dobru stranu, da omogu- 
ćuje brzo mobilisanje naših potraživanja. Što se tiče 
zavisnosti našega izvoza i uvoza od jedne pijace ne 
treba gubiti iz vida činjenicu, da smo mi prirodno 
upućeni na srednju Evropu, a tim samim u prvom 
redu na Nemačku, koja je u ogromnim količinama 
kupac onih proizvoda, koje mi možemo da izvozimo, 
i da je ta zavisnost uzajamna i da je od uvek manje 
više postojala. Ona se svakako povećala u poslednje 
vreme, ali će se neosporno smanjivati u koliko bu- 
demo povratili svoje pozicije na talijanskom tržištu 
i sticali nove pijace za naš izvoz. U tome pravcu naša 
trgovinsko-politička nastojanja već daju prve pozi- 
tivne rezultate a biće i dalje upućena u tom smeru. 

Naši trgovinski odnosi sa Italijom bili su u pr- 
vom polugodištu prošle godine prekinuti usled pri- 
mene sankcija. Pošto su sankcije ukinute, povedeni su 
pregovori sa Italijom i 26 septembra prošle godine 
zaključen je trgovinski i platni sporazum. Ovaj spo- 
razum ima privremeni karakter i treba uskoro da 
bude zamenjen novim trgovinskim ugovorom, koji 
bi dao maha našoj trgovini sa Italijom. Italija je pri- 
rodno tržište za stočarske, šumske i druge proizvode 
naše privrede, i prekid u toj trgovini naneo nam je 
mnoge štete. Naš izvoz za Italiju, koji je 1934 izno- 
sio 797 miliona dinara, a 1935 godine 672 miliona 
dinara, pao je u prošloj godini na svega 137 miliona: 
od 20% po vrednosti ukupnog izvoza on je sveden 
na 3%. Slična je situacija i kod uvoza iz Italije. Naša 
trgovinska politika ide na to, da povratimo svoje 
pozicije na talijanskom tržištu i da obezbedimo širu 
razmenu kako sa Italijom, tako i sa ostalim zemljama 
Rimskog sporazuma — Austrijom i Mađarskom. Sa 
ovom poslednjom je 17 decembra 1936 god. zaključen 
nov trgovinski aranžman, koji je već dao izvesne do- 
bre rezultate. Privredni odbori koje smo obrazovali sa 
Italijom i Mađarskom zaloga su jedne šire ekonom- 
ske saradnje s tim zemljama. 

Pojačanje trgovačke razmene sa pomenutim 
zemljama odgovara prirodnoj orijentaciji naše pri- 
vrede ka tržištima srednje Evrope i Italije. Na putu 
tim težnjama, međutim, danas stoje devizna ograni- 
čenja i teškoće oko realizacije naših potraživanja. 
Platne teškoće u ovome sektoru upućuju nas da po- 
svetimo veću pažnju ostalim tržištima, naročito oni- 
ma, koja nam obezbeduju slobodne devize. U tonu 
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pogledu vredno je zabeležiti tri sporazuma koje smo 
prošle godine zaključili sa Holandijom 25 septembra, 
sa Engleskom 27 novembra i sa Francuskom 8 de- 
cembra. Sa Holandijom i Engleskom zadržali smo 
slobodni platni promet, ali smo postavili princip rav- 
noteže u razmeni, tako da u slučaju poremećaja te 
ravnoteže možemo na uvoz iz tih zemalja primeniti 
kontrolu predviđenu dekretom od 6 aprila 1936 god. 
Povoljan obrt na tržištu glavnih naših izvoznih arti- 
kala doprineo je dobrom funkcionisanju ovih spora- 
zuma i aktiviranju našeg trgovinskog bilansa prema 
tim zemljama. 

Naročito se je koliko naš uvoz iz Engleske, to- 
liko pre svega naš izvoz u tu zemlju povećao u van- 
redno zadovoljavajućoj meri. Interes za naše artikle, 
naročito drvo, značajno je u Engleskoj porastao i naš 
se je izvoz u tu zemlju tokom prošle godine prema 
pretprošloj godini podvostručio. 

Što se tiče Francuske, ona nam je u sporazumu 
od 8 decembra obezbedila kupovinu 15.000 vagona 
pšenice uz cene iznad svetskog pariteta i uz plaćanje 
pretežno u devizama. Pored toga. Francuska nam je 
odobrila i naročite kontigente za kukuruz i drvo, 
kao i izvesne druge pogodnosti. 

Nakon višegodišnjeg zastoja i stagnacije u na- 
šoj razmeni dobara sa Francuskom, dat je našem tr- 
govačkom međusobnom prometu nov potstrek, i 
mislim da je van sumnje da će taj promet na osnovu 
toga novog ugovora osetno se pojačati. Dobava pše- 
nice vrši se pod vrlo povoljnim uslovima i omogućuje 
— pored ostalih povoljnih aranžmana u tom pogledu 
sa trećim državama — održavanje cene pšenici na na- 
šoj unutrašnjoj pijaci na jednom ne samo vrlo po- 
voljnom, već i stalnom nivou, koji i naše proizvođače 
i naše trgovce u potpunosti zaštićuje od neprekidnih 
i vrlo jakih kolebanja pšeničnih cena na svetskim pi- 
jacama. Najzad je baš trgovinski ugovor sa Fran- 
cuskom dao nam mogućnost, da jedan deo te pšenice 
upućujemo preko naših jadranskih luka, čime je udo- 
voljeno jednoj već davno iznetoj, bez sumnje oprav- 
danoj, želji našeg Primorja. 

Kraljevska vlada teži da dođe do povoljnih trgo- 
vinskih sporazuma i sa ostalim zemljama, koje mogu 
igrati važnu ulogu u našem izvozu, u prvom redu sa 
zemljama Amerike i Levanta, i pregovori u tu svrhu 
ulaze u plan našega rada u ovoj godini. 

Negovanje naših privrednih veza sa zemljama 
Male antante i Balkanskog sporazuma, poboljšanje 
osnova za trgovačku razmenu sa Nemačkom i zemlja- 
ma Rimskog sporazuma kao glavnim tržištima našim, 
iskorišćenje izvoznih mogućnosti i na ostalim tržiš- 
tima, u opštem nastojanju da se naša spoljna trgo- 
vina postavi na što širu i stabilniju bazu, to su bitne 
linije naše trgovinske politike. 

Kraljevska vlada je u prošloj godini nastavila 
intervenciju u izvesnim sektorima spoljne trgovine, 
naime kod pšenice, voća, uljarica, opiuma i stoke. 
U svojoj privrednoj politici Kraljevska vlada se ru- 
kovodi načelom, da privrednu delatnost treba prepu- 
stiti privatnoj inicijativi. U pomenutim sektorima 
ona je činila otstupanja od toga načela, da bi zašti- 
tila našu privredu od štete kojoj su je izlagale uvozne 
restrikcije drugih zemalja, odnosno da bi našoj pri- 
vredi obezbedila što punije iskorišćenje izvesnih ugo- 
vornih pogodnosti — carinskih kontigenata, prefe- 
rencijala itd. Intervencija se kod nas pojavila kao re- 
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odlučena, ona se morala sprovoditi na način koji naj- 
bolje odgovara interesima celine. 

Intervencija je kod nas dobila dva oblika: ili rno- 
nopolisanje izvesnih poslova od strane države, kao 
što je bio slučaj kod pšenice i opiuma, delimično kod 
voća i uljarica, ili regulisanje delatnosti privatnih 
preduzeća i kontrola njihovog rada, kao što je bio 
slučaj kod stoke i stočnih proizvoda. U prvom slučaju 
intervencija je vršena preko Prizada, koji je, kao dr- 
žavno preduzeće u obliku akcionarskog društva, mo- 
gao uspešno da obavlja trgovačke poslove sa ino- 
stranstvom; u drugom slučaju, ona je vršena preko 
Ureda za kontrolu izvoza stoke, kome je u tome ci- 
lju pridodat odbor sastavljen kako od pretstavnika 
nadležnih resora, tako i od delegata zainteresovanih 
privrednih organizacija. 

Prizad je, posle jednog mučnog iskustva koje je 
izdržao u tzv. žitnom režimu, kad je bez potrebne 
organizacije u zemlji i bez dovoljnih iinansijskih 
sredstava imao da sprovede ogroman posao mono- 
pola unutrašnje i spoljne trgovine pšenicom, uspeo 
da stane na svoje noge i da postane neophodno po- 
treban i koristan instrumenat naše trgovinske poli- 
tike. On je u prošloj godini vršio otkup pšenice po 
Uredbi od 20 jula, kojom je Vlada ujemčila minimal- 
ne cene na unutrašnjem tržištu. Kad se svetska cena 
povećala, Prizad je ovlašćen da kupuje pšenicu i iz- 
nad dirigovanih cena, tako da se naš proizvođač ko- 
ristio popravkom cena u svetu, a bio je obezbeden 
od eventualnog pada te cene. Uporedenje naših do- 
maćih cena sa cenama u Liverpulu i Roterdamu po- 
kazuje, da su i pored znatnog skoka svetskih cena 
naše unutrašnje cene bile stalno iznad njih. Takva 
situacija se mogla održati bez žrtava po državnu kasu 
samo blagodareći naročitim sporazumima koje smo 
zaključili sa Cehoslovačkom, Nemačkom i Francuskom. 
Istina, Prizad je zato morao primiti obavezu da ovim 
zemljama liferuje određene količine pšenice, i to je 
bio razlog što je Žitni odbor resio, da se od 12 decem- 
bra prošle godine izvoz pšenice rezerviše samo za 
Prizad. S druge strane. Prisad je, saobrazno Uredbi 
od 9 maja 1936, kojom je utvrđena cena opiuma u 
zemlji, vršio i otkup opiuma za izvoz. Blagodareći 
saradnji sa turskim opiumskim monopolom, koja *se 
zasniva na sporazumu od 17 decembra 1934, Prizad 
je mogao izvoziti opium uz povoljne cene, ali je izvoz 
morao ograničiti tako, da je zaliha opiuma u zemlji 
postala prilično velika. 

Kod suvih šljiva Prizad se ograničio na izvozne 
poslove u okviru carinskih kontigenata koje smo do- 
bili od Nemačke, ali je zato, saobrazno Uredbi od 21 
septembra 1936, održao predvidene cene u zemlji. 
Najzad, kod uljarica Prizadu je povereno sprovodenje 
Uredbe od 15 juna 1936, koja ima za cilj da obezbedi 
snabdevanje industrije ulja domaćom sirovinom uz 
određene cene. 

Ured za kontrolu izvoza stoke, koji je osnovan 
po Zakonu od 14 decembra 1931, imao je takode u 
prošloj godini znatno šire polje rada nego ranijo. 
Njegovo poslovanje otežano je u prvom polugodištu 
usled primene sankcija prema Italiji. Ured je morao 
da forsira izvoz, naročito goveda, na Levant i blago- 
dareći premijama koje je davao, izvoz goveda je u 
prošloj godini održan, šta više i povećan: iznosio je 
49.417 komada prema 36.779 u 1935 godini. Izvoz 
svinja, mesa i masti dobio je veliki zamah, naročito 
u drugom polugodištu. Svinja je izvezeno 301.016 
komada prema 210.549 komada u  1935; izvoz masti 
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je porastao na 743 vagona prema 453 vagona u 1933 
godini. Raspodela kontigenata dala je mesta mnogim 
prigovorima. Međutim ne treba smetnuti s uma fakat, 
da je raspodela delo zainteresovanih stručnih orga- 
nizacija, a ne Ureda kao takvog. Ipak. s obzirom na 
dosadašnje iskustvo i na nedostatke u primeni kon- 
trolnog sistema, doneče se uskoro izvesna reforma 
u režimu izvoza stoke i stočnih proizvoda. Kraljev- 
ska vlada se trudi, da instrumente svoje privredne po- 
litike usavrši, kako bi oni što korisnije poslužili na- 
rodnoj privredi. Ako ona danas ne može još obećati 
prestanak intervencije, to je zato, što ni uzroci koji 
su do nje doveli nisu prestali. 

Naš trgovinski bilans u 1936 pokazuje aktivni 
saldo od ravno 300 miliona dinara. Aktivni saldo je 
stalna pojava u našem trgovinskom bilansu od 1931 
godine na ovamo. Ali analiza trgovinskog bilansa 
otkriva izvesne činjenice o kojima treba voditi raču- 
na, naime da se aktivni saldo pokazuje poglavito u 
odnosima našim sa klirinškim zemljama, dok se u od- 
nosima sa neklirinškim zemljama pojavljuje najčešće 
deficit. Takva situacija nam ne može konvenirati, 
jer su naša potraživanja u klirinškim zemljama ve- 
zana, dok mi isplaćujemo dugove neklirinškim zem- 
ljama u slobodnim devizama. 

Kraljevska vlada je nastojala, da ovo stanje tr- 
govinskog bilansa popravi dirigovanjem uvozne tr- 
govine, i u tu svrhu je donet dekret od 6 aprila 1930 
godine, kojim je zaveden sistem kontrole uvoza za 
33 artikla (pirinač, agrumi, kafa, ugalj, pamučna pre- 
diva i tkanine, vunena prediva i tkanine, svilena pre- 
diva, lim, gvozdene cevi, motorni čekići, dinamo ma- 
šine, radio aparati, automobili i drugo). 

Ovaj režim je uveden u život 13 juna prošle go- 
dine s tim, da se navedeni artikli mogu uvoziti iz ne- 
klirinških zemalja samo uz uvozno odobrenje, a ovo 
se izdavalo ali ne prema tome, da li je bilans s dotič- 
nom zemljom bio aktivan ili pasivan. 

Može se reći da je za 6 meseci primene ovaj re- 
žim već dao izvesne rezultate. Mi smo u 1935 godini 
imali prema klirinškim zemljama aktivni saldo od 
751,000.000 dinara, dok smo prema neklirinškim imali 
deficit od 421,000.000 dinara. U 1936 godini to se 
stanje popravilo, aktivni saldo prema klirinškim zem- 
ljama smanjen je na 405,000.000 dinara, a pasivni 
prema neklirinškim sveden je na  105,000.000 dinara. 

Stanje naših novčanih ustanova, i to koliko pri- 
vatnih banaka, toliko i samoupravnih štedionica, u 
toku prošle godine počelo je da se u mnogim prav- 
cima sređuje, i mučna situacija našeg bankarskog 
tržišta, kakvu je stvorila kriza u godinama 1931 i 
1932 počela je da se postupno pročišćuje i poprav- 
lja. Prirodno je, da se taj proces polagano vrši, no 
nema sumnje da smo najteži period ostavili iza sebe, 
i da se potpuno vraćamo normalnom funkcionisanju 
našeg kreditnog sistema. Prilike su, međutim, kod 
pojedinih kategorija banaka vrlo različite. Banke u 
velikim i većim gradovima, koje su bilo pod zaštitom, 
ili su inače u ranijjm godinama najrigoroznije čuvale 
svoj likviditet i pokazivale kod kreditiranja vrlo ve- 
liku suzdržljivost, danas su u vezi sa oživljavanjem 
privrede i jačim strujanjem poslovnog života počele 
da u mnogo većoj meri stavljaju privrednoj delatno- 
sti na raspoloženje potrebne kredite. Likviditet tih 
novčanih zavoda danas je opet vrlo porastao, a što 
je važno ima i mogućnosti za sigurne i kratkoročne 
plasmane, dok je pretprošle godine i to bilo vrlo te- 
ško. Poverenje se opet vraća i proces formiranja ka- 

pitala putem uštede u bankama opet je, mada za sada 
još u skučenom obimu, započeo. Kod sedam velikih 
zaštićenih banaka iznosili su novi štedni ulozi po knji- 
žicama i tekućim računima u godinama 1932 19,2; 
1933 97,2; 1934 235; 1935 421 i 1936 592 sve u mili- 
onima dinara. 

Kod svih banaka pod zaštitom, privatnih i sa- 
moupravnih, ti su ulozi iznosili koncem 1934 godine 
346,8 miliona dinara, a godine 1935 603,2 miliona di- 
nara. Za godinu 1936 te zaključne brojke još ne- 
mamo za sve novčane zavode pod zaštitom,, no ima- 
jući u vidu fakat, da je ona kod prije pomenutih 7 
velikih banaka porasla za preko 40%, to je verovatno 
da je u istoj srazmeri porasla i suma uloga na šte- 
dnju kod pomenutih banaka u zemlji, što je bez su- 
mnje vrlo povoljan znak. 

Kako je glavni razlog teškoćama i pribegavahju 
pod zaštitu svih većih gradskih banaka bilo veliko 
nepoverenje i uznemirenost ulagača i nemogučno.M 
— naročito u doba krize, kad je svaka realizacija vrlo 
teška a često i nemoguća bila — unovčavanja aktiva 
u istoj meri u kojoj su ulagači tražili povraćaj svojih 
uloga, to je prestankom uznemirenosti i nervoze si- 
tuacija tih banaka počela da se popravlja, i one se 
vraćaju ka normalnom poslovanju i ne govoreći o 
onima, koje nisu uopće tražile zaštite ili su se nje u 
toku zadnje godine odrekle. 

Druga je situacija kod onih novčanih zavoda, 
koji su došli u teškoće poradi poljoprivredne krize 
odnosno poradi zakonodavstva o zaštiti zemljorad- 
nika. To su najvećim delom manji provincijski za- 
vodi čiji su dužnici velikim delom — često 80 do 90% 
- zemljoradnici. Počevši od 1 aprila 1932 g., kad je 

donet prvi zakon o moratorijumu za obavezu zem- 
ljoradnika, dužnici zemljoradnici nisu bili dužni pla- 
ćati svojim poveriocima nkakve otplate duga, a sa 
malim izuzetkom čak ni kamate. Prirodno je da oni 
novčani zavodi, koji su veći deo svoje aktive plasi- 
rali kod zemljoradnika, nisu mogli i ne mogu izla- 
ziti na susret zahtevima ulagača za povraćaj uloga. 
Imajući u vidu da je kod nas jako razvijen sistem ma- 
lih banaka, koje kreditiraju sitne privrednike, a baš 
ponajviše zemljoradnike, nije čudo što imamo toliko 
veliki broj novčanih zavoda koji se koriste morator- 
nim odredbama. 

Iz prednjega proizilazi, da će za veliki deo nov- 
čanih zavoda biti od presudne važnosti način likvi- 
dacije zemljoradničkih dugova. Nemoguće je već da- 
nas oceniti u punom obimu reperkusiju Uredbe o li- 
kvidaciji zemljoradničkih dugova na naše privatne 
novčane ustanove, a naročito ne na one, koji su u 
velikoj meri kreditirale našeg zemljoradnika. Ipak tre- 
ba podvući dva momenta. Prvo, donošenjem defini- 
tivne i konačne uredbe posle dugih godina neizve- 
snosti stvoreno je jedno konačno stanje i prečišćena 
je situacija onih banaka, koje imadu zemljoradnička 
potraživanja. U dosadašnjoj neizvesnoj situaciji sva- 
kako je bilo tačno bilansiranje kod takvih banaka ne- 
moguće. Danas je stvar jasna i suma tih zemljorad- 
ničkih potraživanja može se uneti u bilans sa onom 
vrednosti, koju ona stvarno imade. Pored toga, svaki 
zavod može danas tačno da sračuna koliko će iz toga 
naslova izgubiti eventualno od svojih rezervi i ak- 
cijskog kapitala. Drugo, država je preuzela na sebe 
brigu, da se pored sve redukcije zemljoradničkih du- 
gova sačuvaju intaktni ulozi kod novčanih zavoda, 
jer po čl. 10 stav 2 poni. Uredbe od 26 septembra 
1936 sve otpise koji prevazilaze stvarne rezerve ba- 
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naka i polovicu njihove dioničke glavnice država je 
preuzela na sebe. Tim je načinom sačuvan princip ne- 
diranja u uloge, a ne treba, mislim,-naročito nagla- 
šavati od kolike je to važnosti za očuvanje povere- 
nja, tog najdragocenijeg no i najosetljivijeg elementa 
svakog privrednog rada, a naročito rada banaka. 

Danas imamo u zemlji svega 620 privatnih ba: 
naka i 62 štedionice, dakle svega 682 novčana zavoda. 

Zaštitu je zatražilo 303 zavoda, od toga je 6 za- 
voda dobilo sanaciju, 33 zavoda stupilo je, pošto je 
bio utvrđen njihov pasivitet, u vanstečajnu likvida- 
ciju, a odlaganje plaćanja dobilo je 243 zavoda. 9 se 
je zavoda odreklo zaštite tako da je stvarno ostalo 
pod zaštitom odnosno odlaganjem plaćanja 243. Je- 
dan je zavod odbijen od zaštite, a nerešenih molbi 
za zaštitu, glede kojih je postupak u toku, ima još 18. 

Odnosno naše industrije i naše industrijske poli- 
tike dozvolite, gospodo senatori, da kažem ovo: 

Vrhovni princip prema kojemu treba da se vodi 
naša industrijska politika i kojeg se principa pridr- 
žava Kraljevska vlada a rukovodiće se njime i u bu- 
duće, to je dovođenje u sklad celokupne industrijske 
delatnosti s opštim privrednim i socijalnim intere- 
sima naše privredne i političke nezavisnosti. To treba 
da bude merodavno načelo i misao vodilja, kad je u 
pitanju industrijska oprema naše države. Problem 
naše industrije ne može se tretirati kao jedan zase- 
ban i odvojen problem, već samo u vezi sa ostalim 
našim važnim privrednim problemima, i razna pitanja 
koja interesiraju našu industriju treba da budu reša- 
vana kao delovi našeg opšteg privrednog problema i 
jedne opšte harmonične celine. Ovo je ispravno sta- 
novište zauzela, to hoću ovde da naglasim, i zadnja 
konferencija industrijalaca iz cele zemlje, koja je ne- 
davno održana u Beogradu. 

Sigurnost i bezbednost države traži u ostalom 
što veći zamah i polet industrijske delatnosti u zemlji 
uopšte, jer u slučaju potrebe i opasnosti ima malo 
industrijskih grana na koje odbrana zemlje može da 
renonsira. 

Ukoliko se razvoj naše privrede ogleda u našoj 
spoljnoj trgovini onda iz podataka o izvozu sa ko- 
jima raspolažemo proizlazi, da u strukturi naše pri- 
vrede poljoprivreda pomalo gubi od svog prvobitnog 
značaja, da se rudarstvo i industrija razvijaju brže od 
poljoprivrede, da se proizvodnja mineralnih sirovina 
i polufabrikata u zemlji najbrže razvija, a proizvod- 
nja finalnih produkata da je upućena u glavnom na 
zadovoljenje unutrašnjih potreba u zemlji. 

Pored svega toga, kad više od tri četvrtine na- 
šega naroda pripada zemljoradničkom redu, mi ne 
možemo i ne smemo da zanemarimo agrarnu kom- 
ponentu naše privredne strukture, te se prema tome 
naša industrijska politika mora voditi u skladu sa na- 
šom poljoprivredom. Dokle god je naša zemlja upu- 
ćena na izvoz svojih agrarnih viškova, koji postaje 
sve teži, dotle mi ne možemo i nećemo postaviti sebi 
za cilj privrednu autarhiju, iako nas agrarni protek- 
cionizam industrijskih zemalja goni da pođemo tim 
putem. Doklegod mi moramo da izvozimo viškove 
naših žitarica, stoke i stočnih proizvoda, dotle se ne 
možemo industrijalizirati po svaku cenu i na celoj li- 
niji, već moramo da tražimo srednji put. 

Idući tim putem mi ćemo postići da u industriji 
uposlimo onaj višak stalnog prirasta našeg stanovni- 
štva, koji naša poljoprivreda nije u stanju da uposli. 
Pre rata emigriralo je godišnje iz naše zemlje oko 
Г)0.000 radnika, čije su ušteđevine još 1924 g. izno- 

sile 20 miliona dolara godišnje. Mogućnost emigri- 
ranja je međutim prestala, a intenziviranje naše po- 
ljoprivrede dakle i mogućnost povećanja uposlenja, 
ne napreduje paralelno sa prirastom stanovništva. 
Ovaj višak mora da zaposli industrija. Plate i nadnice 
u našoj industriji kreću se između tri i četiri mili- 
jarde dinara godišnje. Polovina ove sume iznosi više 
no ceo izvoz naših poljoprivrednih proizvoda. Podi- 
zanjem industrije povećava se dakle proizvodnja ag- 
rarnih proizvoda i time smanjuje zavisnost našeg ag- 
rara od stranih pijaca. Podizanjem industrije omogu- 
ćuje se i delomična preorijentacija agrarne proizvod- 
nje. Od prvog januara ove godine naša industrija 
izrade pamuka daje po Uredbi od 17 oktobra 1936 
godine oko 4 miliona dinara godišnje za povećanje 
naše kulture pamuka i povećanje njegove cene, a in- 
dustrija izrada od svile po Uredbi od 20 oktobra 1936 
godine oko 5 miliona dinara godišnje za povećanje 
naše produkcije svilenih čaura i popravak njihove 
cene. Naša industrija ulja Uredbom od 15 jula 1936 
godine omogućila je godišnjim doprinosom od 5—6 
miliona dinara rentabilnu proizvodnju uljanog se- 
mena. Tako će doprinosom industrije biti omogućeno 
unapređenje triju zaostalih grana naše poljoprivre- 
dne proizvodnje. 

Podizanjem industrije mi dakle rešavamo naše 
najvažnije privredne probleme a uposlenjem u indu- 
striji i naše socijalne probleme. 

Dozvolite, gospodo senatori, da nekoliko općih 
napomena učinim po pitanju kartela, koji su u jav- 
nosti često predmet vrlo oštre kritike. U javnosti se 
najčešće traži da se karteli uopšte zabrane. Pre svega, 
svi se karteli ne mogu zabraniti, odnosno njihovom 
jednostanom zabranom ne bi se ništa postiglo. Indu- 
strijska preduzeća koja pripadaju stranom kapitalu 
stvarno se vode u inostranstvu i sporazumi koji se 
tamo sklope ne mogu se sprečiti. U industrijskim gra- 
nama, koje se sastoje samo iz nekoliko preduzeća, 
makar i sa domaćim kapitalom, mogu se njihove vode 
sporazumeti u pogledu cene i bez pismenih dokume- 
nata. Ni za sprečavanje ovakvih sporazuma ne po- 
stoji mogućnost, i ako se u javnosti, kao krajnje 
sredstvo, obično preporučuje smanjenje ili ukidanje 
carinske zaštite. No da li bi ovo krajnje sredstvo 
imalo željeni efekt pri mogućnosti sporazumevanja 
sa ostalim kartelima, ostaje pitanje. S toga je mnogo 
efikasnije sredstvo protiv negativnog dejstva svakog 
kartela legalizovanje kartela i njihovo stavljanje pod 
državnu kontrolu. 

Iz tih razloga izvršena je u svoje doba izmena i 
dopuna Uredbe o kartelima u toliko pre što smo 1934 
godine, kada je doneta naša Uredba, mi bili jedina 
zemlja na svetu koja je zabranila kartele. Svuda se 
danas karteli ne samo toleriraju, već se državnom 
pomoći razvijaju, pa čak, prinudnim merama, i stva- 
raju. Savremena industrija naime ne može biti bez 
kartelne organizacije. Karteli stvaraju red na tržištu, 
prilagodavaju proizvodnju potrebama potrošnje, dele 
tržište prema najpovoljnijim saobraćajnim uslovima, 
a proizvodnju prema tehničkoj sposobnosti. Sve ove 
mere u krajnjoj liniji, vode pojeftinjenju proizvoda 
i sniženju cena. 

Naša izvozna industrija, kao što je proizvodnja 
karbida, ferolegura, tanina, produkata destilacije dr- 
veta i drugog, bez učešća u međunarodnim kartelima 
ne bi mogla postojati. 

Zabranom kartela prvo bi stradala srednja i mala 
preduzeća, većinom ona koja pripadaju domaćem ka- 
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pitalu, jer bi neučlanjena u kartele sa preduzećinui 
stranog kapitala, brzo podlegla u konkurentskoj 
borbi. 

U toku minule godine izrađen je sistem kontrole 
kartelnih ugovora i cena. Izgrađivanje te kontrole 
nalazi se još u razvoju i može se s pravom očekivati, 
da će ova kontrola dati pozitivne rezultate. Ako me- 
đutim neki kartel pretera u cenama onda treba da 
brza i efikasna intervencija države onemogući takve 
zloupotrebe i eksploatisanje i širokih potrošačkih 
masa, a često i samih državnih nadleštava u korist ne- 
koliko preduzeća. Svrha kartela jesu i treba da ostanu 
razlozi ekonomske prirode, kako je prije izloženo, a 
ne ničim opravdana i preterana zarada pojedinaca, 
kojoj treba energično stati na put. 

U vezi sa kartelima ustaje se i protiv stranog ka- 
pitala i protiv stranaca u našoj industriji. Za podiza- 
nje i unapređenje naše industrije mi, uglavnom, ra- 
spolažemo svima uslovima/ izuzev kapitala, u dovolj- 
noj meri. Zato nam je potreban sirani kapital. Boja- 
zan od stranog kapitala bila bi opravdana kada ne 
bismo imali mogućnosti — a stvarno je imamo — da 
njegovom dejstvu odredimo granice koje odgovaraju 
našim privrednim i nacionalnim interesima. Strani ka- 
pital unosi finansiska sredstva, koja jednim delom u 
vidu fabričkih postrojenja ulaze u naš privredni in- 
ventar. Stranci unose i svoj tehnički kapital u vidu 
plaćenih patenata i unose svoj lični kapital, svoja 
tehnička iskustva. Ovaj tributarni odnos prema ino- 
stranstvu može se samo postepeno likvidirati. Mi na- 
ročito nastojavamo da što većim uposlenjem nacio- 
nalnog elementa, naročito mladih ljudi, u komercijal- 
nom i tehničkom vodstvu pojedinih preduzeća ubrza- 
mo tok ove likvidacije. Mnogo je teža i duže traje 
stvarna nacionalizacija samoga kapitala. To je, bez 
sumnje, najteži problem naše industrijske politike, 
ali ako se setimo da su i Englezi bili prvi pioniri teške 
indutrije u Nemačkoj, ako se setimo da su i Nemci bili 
prvi pioniri industrije u Italiji, pa ako se, najzad, seti- 
mo da su se prvi pioniri industrije u Srbiji zvali Vaj- 
ferti i Bajloni, onda, verujući po malo i u moć asimi- 
lacije naše sredine, nemamo razloga da budemo ne- 
spokojni ni sa te strane daljnih razvoja naše industrije. 

Dozvolite, gospodo senatori, da učinim još jednu 
kratku napomenu o turizmu. Turistički razvoj kod 
nas u prošloj godini u odnosu naprama ranijim go- 
dinama vidi se najbolje iz nekoliko cifara, koje na- 
vodim. One pokazuju da je taj razvoj povoljan, koli- 
kogod su skromna i skučena sredstva koja nam u tom 
pogledu stoje na raspolaganju. Od godine 1924 pa do 
kraja 1935 ukupan broj turista bio je u stalnom po- 
rastu, a tako i broj probavljenih dana i noći. U go- 
dini 1936 produžen je porast stranih turista, tako da 
je za više od 10.000 premašio čak i rekordnu cifru 
od godine 1930. Nasuprot tome konstatovano je u 
prošloj godini opadanje kod domaćih turista za po 
prilici 5%. U godini 1935 imali smo domaćih turista 
767.514 a stranih 242.214, svega 1,009.728. U godini 
1936 imali smo domaćih turista 729.139 a stranih 
266.535, svega 995.674. 

Naša nastojanja treba da budu upućena onamo, 
da se postigne ne samo brojno povećanje turista koji 
posećuju našu zemlju, nego i njihov što duži boravak 
kod nas. Od što dužeg bavljenja turista u turističkim 
mestima zavisi najvećim delom i prinos od turizma. 
Prosečni boravak kod nas iznosi danas 7 i po 'dana, 
cifra koja bi se dala i treba je znatno povećati, pru- 
žajući turistima pored prirodnih lepota što veći kon- 
for, što jeftinije cene i što više atrakcija. 

Prinos od poseta turista iznosio je u godini 1934 
od domaćih 502, od stranih 309, svega 811 milioua 
dinara; u godini 1935 od domaćihh 510, od stranih 
317, svega 827 miliona dinara; u godini 1936 od do- 
maćih 500, od stranih 350, svega 850 miliona dioara. 

Dosadašnji rezultati turizma, pored svih skrom- 
nih sredstava kojima se je mogla vršiti i sama pro- 
paganda i podizanje, održavanje i doterivanje svih 
za turizam važnih objekata, opravdavaju nadu da će 
ova grana privrede i dalje ostati od prvorazrednog 
značaja za mnoge krajeve naše države i jednovre- 
meno biti i dalje sve veća i važnija pozicija u našem 
bilansu plaćanja. 

U pogledu t. zv. turističkog dinara mogu samo 
da spomenem, da su predradnje za jedno povoljno re- 
šenje toga pitanja već u toku. Već za koji dan biće 
donete potrebne odluke, kako bismo u relaciji na- 
prama onim državama, koje su za nas najinteresant- 
nije i odakle imamo da očekujemo, prema dosada- 
njem iskustvu, značajniji turistički priliv, stvorili za 
inostrance mogućnost da mogu doći do jeftinjeg di- 
nara u turističke svrhe. 

Posle ovih izlaganja po pojedinim pitanjima re-. 
šora trgovine i industrije, ja vas molim, gospodo se- 
natori, da prihvatite predloženi predlog budžeta toga 
Ministarstva za budžetsku 1937/38 godinu. (Odobra- 
vanje na desnici). 

Pretsednitt dr. Želimir Mažuranić: Reč ima go- 
spodin senator Don Frano Ivanišević. 

Don Frano Ivanišević: Gospodo senatori, najpre 
hoću da istaknem, da nisam neprijatelj tuđeg kapi- 
tala u našoj zemlji. Ла mislim da nema čovjeka na ku- 
gli zemaljskoj koji može reći, da mu nije potrebna 
tuda pomoć. Nijedan narod, pa ma on najinteligent- 
niji bio, nije odvojen od ostalih, svi su narodi upu- 
ćeni jedan na drugog. I mi imamo neke obaveze, a i 
strane firme imaju obaveze prema nama. Naša pri- 
rodna snaga u trgovini i industriji dobro nam dolazi 
uz pomoć vanjskog kapitala. 

Ла ću se večeras osvrnuti na jedan ugovor koji 
je naše država sklopila sa jednim stranim društvom. 
U našoj Primorskoj banovini jedno francusko dru- 
štvo htelo je da iskoristi rijeku Cetinu, odnosno njen 
vodopad Gubavicu, koji može dati 70.000 konjskih 
snaga. Taj ugovor sklopljen-je 1929 godine i meni je 
milo što ovdje vidim dva naša cijenjena člana Se- 
nata, od kojih je jedan bio Ministar finansija, g. Dr. 
Sverljuga, a drugi Ministar poljoprivrede g. Dr. Fran- 
geš. Oni su zastupali našu državu sa pok. Stevanoui 
Savkovićem, Ministrom trgovine, a bili su i zastup- 
nici francuskog društva. To je bilo u aprilu mjesecu 
1929 godine. Ugovor koji su oni tada sklopili, bio je 
vrlo povoljan. Tim ugovorom mi smo izašli na susret 
francuskom društvu, da iskoristi snagu naše rijeke 
i ugovorili da nam društvo plaća godišnju paušalnu 
sumu. Kroz 50 godina za obeštećenje onima, koji pu 
dali svoju zemlju. 1 to je išlo postupno, prve godine 
bilo je "150.000,' zatim 300.000, 450.000, pa 1 milion, 
a u pedesetoj godini imalo se platiti ništa manje nego 
191, 250.000"francuskih franaka, dakle oko 500 mili- 
ona dinara. Ла poznajem dobro istoriju ovoga po- 
duzeća, jer sam u početku posredovao da se nado 
zgodno zemljište, tvrdeći i uvjeravajući ljude da će 
tu imati zaposlenja njih 3000. I faktički, danas ima 
oko 500 ljudi, koji imaju lijepu nadnicu. Ali ovo dru- 
štvo, koje se obavezalo da će kroz ovaj rok izrađivati 
neke važne kemijske proizvode i drugo slično, sada 
proizvodi cionit i karbit. Ti produkti zaista se izvoze 
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u onoj meri u kojoj se proizvode, jer ja vidim da su 
magacini stalno prazni. 

Gospodo, ovo je bilo ranije u rukama Italijana, 
zvalo se „Sufid". Pa za vreme rata, mi koji smo trez- 
venije gledali, — znate ja ovde nešto mogu da kažem, 
a nešto ne smijem — bili smo obvezani, i već onda 
mi smo strahovali da jednoga dana ti produkti, pro- 
izvedeni kod nas, neće biti upotrebljeni protiv nas. 
Mi smo radili i uspjeli, da i to prede u druge ruke. 
Uzeli su ga naši saveznici i sklopili spomenuti ugo- 
vor. Tu je naša Vlada uradila dobro, jer se radilo o 
materijalnim i drugim koristima za našu zemlju. Či- 
novnici su bili iz naše zemlje, osim nekolicine struč- 
njaka. Taj je ugovor sklopljen, ali to je ostalo samo 
na papiru, jer se ništa od toga ne izvršuje. Ministar- 
stvo zna za to. Činili su veliki protest, naročito oni iz 
Šibenika, a imali su razloga, obraćajući se na g. dr. 
Juraja Demetrovića, Ministra trgovine. To je bilo 30 
maja 1934 godine i oni su prikazali svoju štetu. Dru- 
štvo je obustavilo rad u Šibeniku, i ima već 6 godi- 
na kako šibenska općin^, osim jednog avansa, 
nije primila ni 5 para. Stavite se u položaj tih ljudi, 
pa ćete vidjeti, kako im je bilo teško, jer je tamo ra- 
dilo 1000 radnika iz Šibenika. Oni su se obvezali da 
će proizvadati cinamit i karbit i druge razne hemij- 
ske proizvode i da će uložiti 300 miliona franaka. Me- 
đutim, ništa nisu uložili, a ugovor je garantovao mi- 
nimum koji moraju dati, ako budu pasivni, a kad su u 
aktivi moraju dati više. Naši ljudi uzimani su u službu 
kao prosti radnici, naših inžinjera ima vrlo malo, pa 
tu se može primijeniti ona narodna: „Ako smo i pri- 
jatelji, kese nam nisu sestre." Gospodo, valja da se 
stavi načisto taj posao. Lani je bila tamo komisija, 
znaće gospodin Ministar trgovine, ali se nije maklo 
sa mrtve tačke. Oni su gospodari rada, niko im ne 
smeta, ali ja mislim da naše dostojanstvo traži, da se 
ugovor izvrši, jer makar mi bili i prijatelji u politici, 
u poslovnom svijetu sentimentalizam ne vredi ništa. 
Međutim ugovor se ne izvršuje i to je sramota, ma- 
kar koliko mi bili prijatelji. Općina šibenička i svi m! 
trpimo od toga štete. Da li je ovaj ugovor za njih 
preteran, pa traže redukciju, ja neznani, ali imam već 
б godina, kako je taj ugovor ostao mrtvo slovo na 
papiru. Međutim, to je bilateralni ugovor i što smo 
se mi s naše strane obvezali, to je izvršeno, ljudima 
je propalo zemljište, ali sa njihove strane ništa se ne 
izvršuje. 

Gospodo senatori, druga je stvar sa francuskim 
kapitalom uloženim u brodogradilište blizu Splita. Ta 
ustanova nama treba, jer mi naše brodove šaljemo 
radi reparature na Rijeku, Pulj i Trst. U ovom brodo- 
gradilištu ide posao vrlo dobro. Tu ima 700 radnika i 
direkcija pomorske vlasti dala je svoju najbolju luku i 
tu se posao veoma dobro razvija. Ali na njihov zahtev 
data im je i uvala Supaval koja je služila za lovište selu 
Vranjinu. Tu danas dolaze brodovi, tu se baca nafta 
i tu ne može više da bude gajilište ribe. Time je uči- 
njena velika šteta ribarima, jer tu je bilo osobito do- 
bre ribe, bilo je to najbolje lovište, od koga su ribari 
živjeli pošto se tu miješa slatka voda sa slanom, to 
je na ušću Jadrana, a sada je ta uvala otrovana naf- 
tom i ugljenom iz brodova, te pravda zahteva, da se 
ovim ribarima dade za to ošteta. 1 oni su odlučili da 
idu na sud, našli su advokata da ih zastupa, te da do- 
biju oštetu. Ja mislim da će tu naše vlasti, bilo Mini- 
starstvo trgovine ili Pomorska uprava, morati posre- 
dovati. Ja sam kazao da bi se moglo učiniti ono što 
je najpravednije, da oni ovim ribarima ne treba da 

dadu novac, nego, pošto imaju 700 radnika iz Zagor- 
ja, neka ,se uzmu na rad i ovih 50 do 60 ribara koji 
su izgubili lovišta, mjesto tolikog broja onih iz Za- 
gorja. Tu se vode pregovori. Izgleda da oni tu raču- 
naju na našu dobru volju. Dobrota je dobra stvar, ali 
kad prede mjeru to onda više nije dobrota. 

Ja sam samo htio ovu stvar preporučiti g. Mini- 
stru, a njemu je sigurno poznata ova stvar društva 
»La Dalmatien«. Bilo bi potrebno da se ona više ne 
povlači. Čast i prijateljima i Francuzima, ali naša po- 
slovica kaže: »Čist račun, duga ljubav!« 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Ima reč g. Mi- 
nistar trgovine i industrije. 

Ali nista r trgovine i industrije dr. Milan Vrbanić: 
Tačno je što je g. senator Don Frano Ivanišević spo- 
menuo, da se društvo »La Dalmatien« u toku zadnjih 
godina, pozivajući se na privrednu krizu, ne pridržava 
onih obaveza koje je preuzelo na sebe. Da bi se to 
pitanje svršilo, sastavljena je jedna komisija, u koju 
su ušli prestavnici sviju zainteresovanih resora. Ta 
komisija stalno radi, poslovi su daleko napredovali 
i u najkraće vreme, nadam se, da ćemo doći do ne- 
ospornih rezultata i da će se taj spor sa društvom 
»La Dalmatien« rešiti na način koji će biti na čisto 
poslovnoj bazi a pri tome ćemo voditi računa o in- 
teresima naše privrede, pojedinih opština i pojedi- 
naca. (Odobravanje). 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Završen je pre- 
tres predloga budžeta rashoda Razdela XIV — Mini- 
starstva trgovine i industrije. Prelazimo na glasanje. 
Glasače se sedenjem i ustajanjem i to pc partijama. 
Molim g. izvestioca da pročita partiju 858. 

Izvestilac Fran Smodej pročita partiju 885. 
Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospoda koja 

primaju pročitanu partiju 858 neka izvole sedeti, a 
gospoda koja ne primaju, neka izvole ustati. (Većina 
sedi). Pošto većina sedi, objavljujem da je Senat ve- 
ćinom glasova primio partiju 858. 

(— Za ovim je Senat, glasajući sedenjem i usta- 
janjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu člana 102 
Ustava i § 67 Zskona o poslovnom redu u Senatu, 
primio većinom glasova ceo budžet rashoda Razdela 
XIV — Ministarstva trgovine i industrije, i to od par- 
tije 859 do partije 896 zaključno    -). 

Prelazimo sada na pretres predloga budžeta ras- 
hoda razdela XV — Ministarstva šuma i rudnika. Rec- 
ima zamenik Ministra šuma i rudnika gospodin Mi- 
nistar za fizičko vaspitanje naroda. 

Заменик Министра шума и руднина Министар 
за физичко васпптање иарода др. Јосип Рогић: 
Господо сенатори, у предлогу буџета расхода н 
прихода Минисгарсгва шума и рудника дошла je 
до изражаја Уредба o организацијн Министар- 
ства шума и рудника и подручних установа од 23 
априла 1936 године. Ова Уредба je сгупила на сна- 
гу 1 маја 1936 године; na je већим делом до сада 
и примењена на шумарску и рударску струку у 
рссору шума и рудника, 

Код израде предлога буџета за Министарство 
шума и рудника дошло je до изражаја настојање 
Крал^евске владо за снажење народне привреде. 
Kao последица побољшања привредних прилика 
предвиђени су повећани приходи као и расходи, 
истина у олрезним и скромно одмереним из- 
носима. 

Upe но што бих прешао на детаљно излага- 
n.f предлога буџета Мшшстарства шума и рул- 
ника, част ми je истаћи, да je ово Министарство 
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активно учествовало у раду Краљевске владе, да 
се одбрана наше земље што боље обезбеди и да 
користи од природног богаства наше земље из- 
вуче наш радни народ. У овоме правцу напоми- 
њем радове на железари у Зеници, оснивање ра- 
финерије бакра у Бору и поновно стављање у по- 
гон фабрике целулозе у Дрвару. У проучавању je 
сада и подизање домаће коксаре за производњу 
кокса, који je неопоходно потребан за нашу мета- 
лургију. Даље je Министарство шума и рудникп 
узело на себе иницијативу у пропаганди да се и 
код нас што више одомаћи употреба шумског ra- 
ca за погон моторних возила на место скупоце- 
ног бензина, који се увози из иностранства. 

Укупни расходи no буџету Министарства шу- 
ма и рудника предвиђени су у износу динара 
291,549.099 тј. за 25,483.561 динар више него ли за 
буџетску 1936/37. Прнходи су предвиђени у укуп- 
ном износу од 446,062.130.— динара т.ј. за динара 
84,687.582.— више од садањег буџета. Из предло- 
ra остварених прихода и расхода у току ове бу- 
џетске године може се утврдити, да he се предлог 
буџета за 1937/38 годину и реализовати. 

Укупна површина свих шума без обзира на 
власништво износи 7,636.153 хектара или округло 
32% од укупне површине наше земље. Значи, да 
je сваки трећи хектар нашег земл3ишта под шу- 
мом, што довољно илуструје велики значај шума 
и шумске привреде. Од rope наведене површине 
свих шума држави припада 2,924.724 хектара, a 
недржавних шума има 4,711.329 хектара. Ha јед- 
ног становника просечно долази 0.55 хектарл 
шуме. 

Највећи део наших шума налази се на свомо 
природном станишту, на апсолутно шумском зем- 
љишту тј. на таквом земљишту, које je трајно упо- 
требл^иво само за шумску културу. Остали део 
шума налази се на релативно шумском земљишту 
тј. na таквом земљишту, које би се могло употре- 
бити и у ползопривредне сврхе. Површина таквих 
шума без обзира на власништво износи 2,342.762 
хектара. 

Укупна годишња продукција дрвета у нашој 
земљи цени се на 16,500:000 кубних мстара и то: 
6,750.000 кубних метара корисног дрвета и 
9,750.000 кубних метара огревног дрвета. Ta 
огромиа количина дрвне-масе сваке се године по- 
сече, преради и извезе путевима и железницама. 
Из тога се види велика важност шумске привре- 
де у економском и социјалном погледу као и у по- 
гледу притицан.а прихода за државне железнице. 

За прераду годишње продукције дрвне масе 
има у земљи 3.235 стругара разнога погона са 
68.670 коњских снага. 

Ha врховни шумарски надзор (Оделење за 
врховни шумарски надзор и банске управе) предви- 
heno je укупно 17,422.234.— динара кредита тј. за 
3,356.357.— динара више од садањег буџета. Ово 
повећање je дошло због тога што je noBeliaH кре- 
дит за уређење бујица за суму од преко 3,500.000 
динара. 

ПошумЛ)авање крша и голети као и живих 
пескова je значајан културни посао, који спада у 
иадлежност банских управа. У ове сврхе предви- 
1)ено je 1,064.000.— динара кредита. Сем тога се 
ови радови финансирају и из Фонда за по- 
шумљавање. 

У циљу ефикаснијег н бржег пошумљавања 
г. Министар шума и рудника je предузео потреб- 
не  мере: 

1) да се у будуће пошумљавају она земљи- 
шта, која буду издвојена од одређених комисија; 

2) да се што више врши и примењује приро- 
дан начин пошумљавања као и сејања шумског 
семена уместо сађења садница; 

3) да се строго води рачуна o избору погод- 
не врсте дрвета, која би имала да се сади, и 

4) д'а шумарско особље, које врши пошумља- 
вање, има за свој рад да одговара морално и ма- 
теријално, како се не би нерационално трошила 
државна  новчана  средства. 

У циљу да се организација службе у ресору 
шума и рудника проведе што боље и да би се са- 
мо пословање поставило на здраву основу, у Ми- 
нистарству шума и рудника донето je у току бу- 
џетске 1936/37 године 23 правилника, уредбе i-i 
остала упуства. 

Kao што je познато, имовне општине се на- 
лазе у тешкој финансијској кризи већ од више 
година. Дуг имовних општина крајем 1935 го- 
дине износио je око 67,000.000.— динара. У Ми- 
нистарству шума и рудника чине се сада послед- 
ње припреме за доношење Уредбе o санацији 
имовних општина, које сада располажу са укуп- 
ном површином од 459690 хектара шума и шум- 
ског землг>ишта. 

Оделење за управу државних шума управља 
лржавним шу.мама преко 11 дирекција пума од- 
носно 159 шумских управа и 2 режнјске манипу- 
лације као и једном прометном управом држав- 
не шумске железнице Усора-Прибинић. 

Према прописима нове Уредбе o организаци- 
ји Министарства шума и рудника требало je нај- 
даље до 1 маја 1937 године основати нову Дирек- 
цију шума у Тузли као и извршити сеобу Дирек- 
ције шума из Апатина за Нови Сад и сеобу Ди- 
рекције шума из Алексинца за Ниш. Дирекција 
шума у Тузли je основана и отпочела je ca радом 
на дан l јануара 1937 године. Сем тога извршена 
je и сеоба Дирекције шума у Апатину за Нови 
Сад, као и сеоба Дирекције шума у Алексинцу 
за Ниш. 

У циљу унапреНења и подизања интезивно- 
сти шумске привреде основане су нове Шумско 
управе на Округлици на подручју Дирекцијс шу- 
ма Сарајево, сем тога основана je посебна држав- 
на шумска манипулација са седиштем у Босаи- 
ском Новом са задатком да искоришћује држав- 
не шуме Шумске управе Рујевац, на територији 
Дирекције шума у Загребу. Ha територији Ди- 
рекције шума у Скогшу основано je 5 нових шум- 
ских управа, na територији Дирекције шума на 
Сушаку образоване су 3 нове шумске уираве и 
ћајзад на територији Дирекције шума у Нишу 
образована je једна нова шумска управа у Кучеву. 

Сада се припрема све игго треба и за оснива- 
ње нових шумских управа на територији Дринске 
бановине, na се надам да he се у најкраћем време- 
ну и овде основати потребан број тих основних 
шумско-привредних јединица. 

Част ми je напоменути, да нема довољно чу- 
варског особља за чуван.е и заштиту државних 
шума, те се често дешава да један чуварски реон 
износи и преко 10.000 хектара, док једаи чувар 
шума није у стању да добро заштити реои већи 
од 1.000 хектара. 

Према садатњем броју чува|1ског особл.а 
(1.785) чувара и лугара и према повртини држав- 
них шума на једног чувара отпада просечно блп- 
зу 2.300 хектара шуме или шумског земллипта. У 
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току 1927 године редуцирано je из државне шу- 
марске службе 700 чувара државних шума, те од 
тада заштита државних шума није на довољној 
висини. Зато се морају предузети потребне мере, 
да се број чувара државних шума постепено по- 
већа. Сем тога у Министарству шума и рудника се 
припрема доношење Уредбе o реорганизацији 
шумско-заштитне службе, како би се и са сада- 
њим бројем чувара шума постигли што бољи ре- 
зултати у погледу одржавања и заштите државне 
шумске имовине. 

Према одредбама Закона o шумама са шума- 
ма треба потрајно господарити, na je зато неоп- 
ходно потребно да се искоришћавање свих др- 
жавних шума као и осталих врши према одредба- 
ма привреднога плана. По § 51 Упустава за уре- 
ђење државних шума прописује се, да се у року 
од 5—20 година имаду за све шуме саставити од- 
говарајући уређаји иелаборати рачунајући рок од 
I јануара 1932 године. Даље, према пропису чл. 36 
Уредбе o организацији Министарства шума и руд- 
ника имају се у року од 10 година све неуређене 
хиуме уредити односно елаборати уређених шума 
обновити. Ha основу те одредбе састављен je оп- 
шти програм уређајних радова, no којем се тај 
посао има довршити до конца буџетске године 
1945/46. 

Према чл. 37 Уредбе o организацији Мини- 
старства шума и рудника треба у року од 10 го- 
дина извршити пошумљавање старих непошум- 
љених сечишта, паљевине и' др. оголелих шум- 
ских површина у државним шумама. За пошумља- 
вање ових површина израђен je десетогодишњи 
план за све Дирекције шума, те ће се у будуће no 
овоме плану систематски радити. 

Да би се спречило даље узурпирање држав- 
них шума на територији Дирекције шума Сарајс« 
во, Тузла и Бања Лука, донета je Уредба o доде- 
љивању државног шумског земљишта и ликвида- 
цији узурпација у ранијој Босни и Херцеговини. 
Циљ ове Уредбе je с једне стране, да среди и о- 
лакша економско стање појединаца на тај начин 
што ће се лицима оскудним у земљи додељивати 
државно шумско земљиште, a с друге стране, што 
,ће се према прописима Уредбе одузети земља од 
оних лица, која су, иако имућна, извршила узур- 
пирање државног земљишта, na ће се ова земљи- 
шта дати у посед онима, који имају мање од три 
хектара властитог землзишта. 

За финансирање ове акције око додељивања 
државног земљишта предвиђен je no Уредбп 
фонд, у који he се унети од редовних буџетских 
прихода за 1937/38 голину износ од 3.000.000 ди- 
нара. За спровођење ове акције основани су код 
Дирекције шума у Сарајеву, Бањој Луци и Тузлн 
нарочити оделзци са потребним бројем шумарских 
инжињера, геометара и осталог помоћног особља. 

Узевши у обзир досадањи капацитет рада на 
додељивању земл.ишта тј. на т. зв. унутрашњој 
колонизацији (15.000 хектара годишње) потребно 
je joni 9 година рада за довршење ове значајне 
социјалне акције. 

Искоришћавање државних шума врши се пу- 
тем продајс дрвета у шуми na пању и то на разне 
начине: no дугорочнпм уговорима, иа основу За- 
кона o заштити домаће дрварске индустрије, npo- 
дајом на лицитацији no § 50 Закона o шумама — 
краткорочни уговори, путем .малопродаје, којом 
се задовољава домаћа потреба цашега иарода, no 
§ 52 Закона <> шумама. 

Искоришћавање шума no дугорочним угово- 
рима je застарео начин искоришћавања, a сем тога 
такво искоришћавање je нерентабилно no државу, 
јер je већи део таквих уговора закључен без прет- 
ходне лицитације, те су шумске таксе ниске. Сви- 
ма су познате небројене тешкоће које су се поја- 
виле око реализовања дугорбчних уговора, na je 
зато сасвим разумљиво што се тежи да се држав- 
не шуме више не предају на експлоатацију no ду- 
горочним уговорима. Од овог примитивног начи- 
на искоришћавања државних шума прелази се са- 
да све више и више на искоришћав^ње државних 
шума у властитој режији, као што то предвиђа и 
Уредба o организацији Министарства шума и руд- 
ника,'која je донета у априлу 1936 год. Тако ће се 
искоришћавање државних шума постепено врши- 
ти у сопственој режији, која je у ствари нормалан 
и  здрав  начин   искоришћавања државних  шума. 

По Закону o заштити домаће дрвне индустри- 
.је, који je ступио на снагу 31 маја 1929 год. a чија 
важност траје до 31 .маја 1939 године, домаћим 
пиланарима излучена су резервације на подручју 

•на територији Дирекције шума Сушак, Загреб, 
Сарајево, Бања Лука, Чачак, Алексинац и Скопље. 
Према подацима за 1935/36 годину no дугорочним 
уговорима са малим пиланарима искоришћује се 
годишње 306.687 кубних метара у вредности од 
5,794.839 динара, што чини 6% од свеукупне дрв- 
не масе, или 7% од вредно.сти од свеукупне дрвне 
масе која се годишње искоришћује у нашим др- 
жавним шумама. Према поменутом Закону o ма- 
лим пиланарима, одобрено je до сада за 171 Mi- 
лопиланара искоришћавање шума no резервациб,- 
ним уговорима. Искоришћавање шума и no овим 
уговорима са малим пиланарима не обезбеђује 
држави сигурне и сталне приходе од државних 
шума с обзиром на кризу и флуктуацију која с 
времена на време наступа на тржишту с дрветом. 

Према одобреним режијским прорачунима за 
рад у режији на територији 10 дирекција шума за 
1936/37 годину израда старог и новог материјала 
износи 1,170.000 кубних метара са укупним изда- 
цима од 55,618.000 динара. Бруто приход од рада 
у режији износи 84.769.600 динара. Ha име шум- 
ске таксе очекује се свота од 19,500.000 динара, a 
на име чисте добити 9,650.000 динара. Упоређу- 
јући ове радове са онима из режијске 1935/36 до- 
лазимо до закључка, да je у 1936/37 години пред- 
виђено за сечу дрвне масе 36% више него у npo- 
шлогодишњој кампањи, a приход у виду шумске 
таксе повећава се у 1936/37 години, за 90%, док 
се износ чисте добити за 1936/37 годину пове- 
ћава за 60%. 

Поред искоришћавања дрвета из државних 
шума на горе описане начине, једна знатна маса 
дрвета издаје се бесплатно no § 53 Закона o шу- 
мама нашим сиромашним землзорадницима, a сем 
тога велике масе дрвета се издају бесплатно као 
сервитутно дрво у Босни, Херцеговини и Лици. 
За овај цил^ издаје се годишње 976.900 кубних ме- 
тара у вредности преко 12 милиона динара. 

Сем искоришћавања дрвета у режији, Мини- 
старство шума и рудника врши и смоларење у 
режији на територији Дирекције шума у Скопљу. 
Добивање смоле и осталих продуката од ове: 
терпентинског ул^а и калафона неопходно je по- 
требно за индустрију земаљске одбране. 

Од споредних шумских производа поменућу 
још и приходе од попаше, која се врши било на 
суватима, било na шумским пашљацима; 
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Површина државних сувата износи око 200 
хиљада хектара. Према капацитету искоришћава- 
ња на сувате се пушта преко лета на пашу око 
600.000 оваца. Ha шумске пашњаке међутим пу- 
шта се приближно у државне шуме око 700.000 
ситне и крупне стоке, a приход од ове паше за 
државну касу износи око 2,300.000 динара го- 
дишње. Шумска такса за шумску попашу сниже- 
на je до минимума у циљу унапређења сточар- 
ства и ради јачања економске снаге нашег сео- 
ског живља, којем je у планинским крајевима 
приход од сточарства битни и најважнији. При- 
ход за државну касу од суватске паше износи 
годишње око 5 милиона динара. 

Ограничавање државних шума приводи се 
сада крају, те ће се у најскоријем времену и то 
питање скинути са дневнога реда. 

Од државних шумских предузећа поменућу 
шумско индустриско предузеће Добрљин—Дрвар 
(Шипад). Предузеће je организовано иа акцио- 
нарској бази a власник свију акција je држава 
преко Министра шума и рудника. Шипад има три 
стругаре са укупно 29 гатера и то: у Дрвару, До- 
брљину и Устипрачи. Ово државно предузеће се- 
че годишње око 400.000 кубних метара меког 
дрвета и око 100.000 кубних метара буковог др- 
вета за грађу и огрев. Од ове масе на стругарама 
се преради око 200.000 кубних метара меког ре- 
заног дрвета, и око 20.000 кубних метара балвана 
буковине. Већина -прерађене грађе извози се у 
иностранство, a само мањим делом се продаје У 
нашој земљи. Прошле године држава je преко 
Шипада откупила све акције фабрике целулозе y 
Дрвару, na je ова фабрика отпочела рад 14 јануа- 
ра 1937 године. 

Осим rope поменутих предузећа, која се на- 
лазе потпуно у државним рукама, држава уче- 
ствује са 20% акција у југословенској дестилацији 
дрва у Теслићу. 

Рударство у нашој Краљевини претставља већ 
данас једну од најважнијих привредних грана, ка- 
ко no величини и вредности достигнуте произ- 
водње, тако још више према улози која му je на- 
мењена и коју све јаче преузима, јер у производ- 
њи руде прорачунатој на садржај бакра, стоји 
Југославија у Европи на првом месту далеко ис- 
пред свих осталих држава, док на таблици свет- 
ске производње заузима Југославија седмо место. 
Исто место, прво у Европи a седмо у свету, зау- 
зела je већ Југославија и у производњи оловне 
концентрисане руде, док joj производња цинкове 
руде прибавља већ данас друго место у Европи, a 
шесто у свету. Kao што видите, господо, произ- 
водња ових трију елемената даје нашој релатив- 
но малој Југославији врло важну улогу на габли- 
ци европске производње, док he joj скора бу- 
дућност ту улогу знатно појачати. ДеталЈна ста- 
тистика рударске производње за последњих 10 
година стоји вам овде на расположењу, na вас 
молим да се изволите њоме послужити. 

Из ње ћете видети да je укупна вредност ру- 
дарске производње достигла у 1936 години, о- 
кругло динара 1.014 милиона 
a топионичка ,, 400 милиона 
што са споредним производима 
у вредности од „ 12 милиона 

чини импозантну цифру од 
округло динара  1.426 милиона 

Без обзира на узроке, година 1936 донела нам 
je не само знатпи iiooo.i.iiian.i' укумпе произнолњс 

и њене вредности, него шта више и почетак про- 
сперитета, тако да у резултате 1937 и даљих го- 
дина можемо гледати са пуном ведрином бар у 
томе погледу. При томе природно све гране да- 
нашњих врста рударске производње не корачају 
истим темпом, иако се на свима у битности морају 
одржавати сваковремена стања привреде. Јер na- 
me рударство морамо поделити у две главне групе 
и то једну групу сачињава угаљ свих врста, a 
другу металне руде. Kao што можемо видеги из 
статистике, производња угља скоро je непрестано 
расла све до 1929 године, у којој je постигла своју 
кулминациону тачку са 5,650.000 тона, v вредности 
од близу 1,100.000.000 динара. Од тада већ 1930 г. 
почела je потрошња na према томе и производња 
опадати све до најниже тачке у 1933 години са 
4,151 мил. тона. Пад je био нагао са јачањем де- 
пресије, али je опоравак врло постепен, јер ни 
1936 година не показује већу производњу од 4,490 
мил. тона, дакле још увек за округло 1,2 милиона 
тона мање него у 1929 години. Али далеко више 
од производње падала je њена вредност због ме- 
ђусобне конкуренције. Јер док je индекс произ- 
водње од сто у 1929 години nao na најнижу таксу 
од 73,5 у 1933, дотле je њена вредност већ тада 
била пала на половицу, na се и данас држи на истој 
висини и поред повећане производње, што значи 
да се цене угља нису зауставиле у паду још од 
1925 године кад je тај пад почео. Колико год je, 
господо, пад цена ове сировине погодан за раз- 
вијање привреде, која се снабдева угљем, као и 
за снабдевање потрошача, чија je моћ ослабила, 
толико je и опасан, јер прети да постане катастро- 
фом угљеног рударства. Интереси народне при- 
вреде и земаљске одбране налажу, да се томе ста- 
њу потражи радикалан лек. Он се може наћи је- 
дино у сређивању нашег тржишта угља и међу- 
собних односа рударских предузећа на бази ре- 
гулисања производње према потрошњи. Мини- 
старство шума и рудника преузеће ускоро иници- 
јативу у томе правцу. 

Осим тога су већ предузете мере да се при 
Министарству оснује Институт за горива, чија je 
сврха да ради с једне стране на рационализацији 
употребе самих горива, a с друге стране да нау- 
чним путем испитује наша чврста, течна и плино- 
вита горива свију врста у сврху њиховог иско- 
ришћавања као сировине за даљу прераду. Нео- 
бично јака потражња метала услед наоружања 
довела je до незапамћено наглог смањења стокова, 
a тиме и до замашног скока цена, коме се још не 
да сагледати крај. Лер према извештају Друштва 
народа само у 1936 години смањени су стокови 
бакра за 41%, цинка за 31 и олова за 22 и поред 
знатно повећане производње ових метала у свету. 
Обазирем се на ова три метала, јер они и у нашој 
рударској и топионичкој производњи заузимају 
најважнија места. Колику важност има ово стање 
за нас види се из тога, што се: производња бакар- 
не руде пењала од 330.000 тона у 1929 години 
на 660.000 тона, дакле на двоструку количину у 
1934 години, на којој се висини у главном задр- 
жала до данас. Исти je случај и са сировим бак- 
ром који je почео са 20.000 тона и достигао преко 
40.000 тона. Код оловне и цинкове руде стање je 
још изразитије, јер се производња оловног кон- 
центрата од 16.000 тона у 1929 години пење на 
округло 82.000 тона у 1934 години, a произподња 
цинковог концентрата од 1.000 тона на 95.000 то- 
на, на којим ov с« лсзицијама до данас ^адржали. 
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Улога производње ових руда   и   метала тек 
почиње да добија своју огромну вредност за нашу 
привреду и земаљску одбрану, као и за наш поло- 
жај на европској и светској таблици производње. 
Taj почетак лежи у настојању и до сад већ по- 
стигнутим  резултатима    Краљевске  владе,  да  се 
ова велика налазишта руде искористе што више 
за наше интересе. Kao што вам je познато, склоп- 
љен je ca француским друштвом Борских рудника 
аранжман no коме се ово обавезује да подигне у 
најкраћем року инсталације за електролизу 20.000 
тона бакра годишње.    Ha тај начин he половина 
производње    бакра бити прерађена у земљи, na 
као најчишћи продукат делом ићи у иностранство 
a делом пружити могућност не само за снабдева- 
ње постојеће, него и за стварање нове прерађи- 
вачке индустрије.    Што je главно, земаљска од- 
брана   ће   у   погледу   овога   необично   важног   и 
потребног метала стећи пуну независност од ино- 
странства. Злато, којега се налази   близу 50 гр. у 
свакој тони овог бакра биће вађено у нашој земљи, 
a када временом буде прерађена цела тонажа црног 
бакра, производња злата   he   премашити и 2.000 
килограма годишње, у данашњој вредности преко 
100,000.000 динара. 

Краљевска влада je на повољном путу, да на 
сличан начин реши питање претапања целокупне 
и оловне и цинкове руде, које се производе у 
Трепчи и осталим рудницима Селекшен-траета, na 
треба очекивати да ће се ускоро почети већ и са 
радовима на самом терену за подизање великих 
и најмодернијих топионица олова и цинка у Вар- 
дарској бановини. 
Исто тако већ ове године може се очекивати по- 

дизање модерне топионице антимона у Зајачи код 
Лознице на основу повољних резултата, које су 
дала истраживања тамошњих рудишта прошле и 
ове године. 

Када се, господо, овоме излагању o главним 
мбталима дода још и подизање топионице алу- 
миниума, које je већ у току и вама сигурно по- 
знато, видећете и сами пре свега да je одбрана 
наше земље, у колико се оснива на овим мета- 
лима, потпуно обезбеђена и да има у томе погледу 
ретко срећне услове. Исто тако ћете увидети, да 
je ведрина, са којом треба гледати у будућност 
нашег рударства и његове улоге у нашем при- 
вредном животу умесна и потпуно оправдана. Ha то 
нам даје право не само богатство земље, него и нова 
економска политика Краљевске владе, која поред 
сталне тежње ка унапређењу производње уопште, 
a рударске наиосе, условљава што даљу прераду 
рудног блага у земљи на корист њену и њеног 
радног народа. 

Ова политика добила je своју нарочиту по- 
тврду у изградњи тешке индустрије гвожђа и че- 
лика. Ви сте, господо, били сведоци остварења 
првс најнеопходније тачке програма у тешкој ин- 
дустрији, постављању нове грубе пруге у Зеници, 
која he већ у августу ове године бити потпуно 
довршена. Али извршење ове велике инвестиције 
преставља, господо, само прву и најнужнију етапу 
у стварању Краљевске владе на томе пољу. Од- 
мах за њом he доЈш иду11е етапе, којима je циљ: 
1) потпуно аутономно обезбеђење земаљске од- 
бране са свима потребним joj основним произво- 
дима из гвож1)а и челика, 2) надомештање извоза 
руде са извозом топионичких полупродуката a no 
MoryhHocTH и готових производа, 3) снабдевање 
земаљске индустрије  са свим основним    врстама 

гвожђа и челика и тиме стварање основног услова 
за подизање прерадне индустрије у потпуној не- 
зависности од иностранства. 

За вођење јединствене рударске политике на 
целој територији државе оскудева рударска власт 
у јединственом рударском закону, јер су још увек 
до сада на снази пет застарелих рударских закона, 
a није се нажалост успело на њиховом изједна- 
чењу. У Министарству шума и рудника израђен je 
недавно последњи и дефинитивни пројекат новог 
рударског закона, a он се налази Beh на претресу 
пред Краљевском владом, тако да he врло скоро 
бити Moryhe, да се овај пројекат закона достави 
Народном претставништву. 

Улога државних предузеЈ^а у нашем рудар- 
ству врло je велика, и то релативно много већа 
него што je то случај у веЈјини других држава. 
Јер, треба знати, да држава са својих 40 рудника 
угља подмирује 30—35% потрошње у земљи, (% 
зависи од продајних могу1шости) да je она вла- 
сник два најважнија рудника гвоздене руде, (оно 
мало других нису за сада вредни пажше) na према 
томе и једини велики продуцент и извозник ове 
руде, и коначно да држава једина производи си- 
рово гвожђе у BehHM количинама и шиме снабдева 
челичане и ливнице са овом сировином. 

C тога државна рударска предузеЈ\а апсор- 
бују, господо сенатори, око 95% целокупног бу- 
мета рударских ресора. Тек 5% отпада на рудар- 
ску власт, рударску наставу и све остале потребе. 

Сама висина буџета рударских npeAy3eha не 
претставља, господо, ништа друго него резултат 
обичног математичког рачуна множења предви- 
ђене производње са утврђеним трошковима про- 
изводње на основу дугогодишњих искустава. Ако 
се производња буде мењала мимо предвиђања, 
онда he се морати мењати и предвиђени кредити, 
због тога за случај повећања производње постоји 
предлог овлаи^ења у Финансијском закону и за 
OflroBapajyha noBehaita кредита. 

Од осталог дела рударског ресора запазиЈ^ете 
промену у појави двају нових рударских главар- 
става, која су као првостепене рударске власти о- 
снована у Београду и Скопљу на основу нове У- 
редбе o организацији струке, како би се и на тег 

риторији Србије и Јужне Србије рударска власт 
са својом бригом за рударство приближила на- 
роду, и како би се успоставио целисходни поре- 
дак децентрализације, као што je то у осгалим 
крајевима државе од давнина. 

Иначе се разликује предложени вам буџет са- 
мо још no облику од досадањих, јер овај облик 
одговара расподели и скоро проведеној реоргани- 
зацији no новој Уредби. 

Стога вас молим, господо сенатори, да при- 
мите буџет Министарства шума и рудника. (Живо 
и дуго одобравање.) 

Potpretsednik dr, Miroslav Ploj; Ima reč g. Daka 
Popović. 

Дака Поповић: Господо сенатори, с обзиром 
на одмакло време ja hy скратити оно што сам 
хтео да рекнем поводом расправе овога разде- 
ла; orpaHH4Hhy се само на једну ствар, на питање 
једног рудника у северном Подунављу, на рудник 
Врдник, који je no природи предестинован да 
ономе крају послужи као база за решење елек- 
трификације северног Подунавља. 

Ta ствар се покренула aeh npe три године и 
ми, руковођени аналогијом и примером како je то 
питање решено у Словенији, како су тамо решили 
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питање електрификације на бази Велења, нисмо 
ништа друго тражили од Министарства шума и- 
рудника, него да нам се да из државног рудника 
струја, како би се ослободили ми у Подунављу 
тешког економског притиска страних ценграла, 
које тамо стварно жаре и пале. 

Ja сам, господо, говорио у овом Дому у више 
махова o значају електрификације. Рекао сам да 
je северно Подунавље Један најзапуштенији крај 
не само у нашој земљи него у целој Европи. Скуп- 
ље струје, господо, нигде у Европи данас нема, 
него што je у северном Подунављу Краљевине Ју- 
гославије. Према подацима које je у томе правцу 
прикупило друштво електро-инжињера Југосла- 
вије, ви ћете се уверити да je цена једном киловат- 
часу у једној банатској општини 15 динара. To je 
у крају где je заступник Министра Шума Мини- 
стар г. Рогић посланик. Али просечно, у целини 
узевши, може се рећи, да je у Подунављу цена 
струји данас 9 динара. Негде je 12 динара, a негде 
7 динара, — али то je просечна цена no киловат- 
часу. Ja сам, господо, још рекао, да je то једна 
наша национална срамота, да je тамо наш на- 
ционални престиж у питању. Ja сам лане био у 
Барањи и са једнога брега посматрао Мађарску. 
Тамо господо, сва села пливају у светлости. Ma- 
ђари су електрифицирали целу Барању на бази 
печујских рудника. У нашем делу Барање je густ 
мрак. To je тако у Бачкој, a још горе у Банату. 
Господо, сви уговори, који су склопљени већином 
пре 30 година још под мађарском ером, веома су 
тешки. To су дугорочни уговори и тако су са- 
стављени у оно време, да су тешко везали грађан- 
ство и општине. Ми не можемо да се ослободимо 
тих веза и треба да чекамо да протекне 20 до 30 
година na да се ослободимо тих високих цена и 
да дођемо до јефтиније енергије, како бисмо мо- 
гли наш привредни и социјални живот да унапре- 
димо. Код нас у северном Подунављу не може се 
још данас радити мотором, јер je цена струји за 
мотор три и no до четири динара. A кад се узме 
да je много тих централа у анационалним рукама, 
онда можете замислити како се диригује ценама 
електричне енергије према нашем словенском 
живљу. Тих уговора не можемо да се отресемо. 
Највећа централа je Новосадска електрична цен- 
трала. To je страни капитал, пештански комбино- 
ван са швајцарским. У новије време каже се да je 
амерички. 

Сад да видите, господо, како се ти странци 
држе у нашој земљи. Поштовани дон Франо je 
малопре, говорећи o страном капиталу, рекао, да 
треба да имамо поноса и националног достојан- 
ства и да се не смемо предати странцима сасвим 
у руке. Ja ћу да споменем како се наше национал- 
но достојанство поштује од тих странаца. Госпо- 
до, пре две године овде смо тражили од Мини- 
стра грађевина да чува то национално достојан- 
ство. Кад смо му навели случај како je дошла јед- 
на комисија нашег Министарства да no уговору 
осигура Министарству преглед радова у вези са 
нашом националном акцијом, то страно друштво 
није дало књиге органима Министарства rpalieBH- 
на. ETO тако ми стојимо са нашим националним 
достојанством. 

Сада можете мислити како he се тај директор 
кад оде у Мађарску, смејати на достојанство Ју- 
гословена и на начин како ми чувамо своје до- 
стојанство. 

Господо, ми смо почсли у Новом Саду једнУ 

акцију са гра1)анима, да се после 25 година ко- 
ришћења страног концесионара, да се ослободи- 
мо стега уговора. Нашли смо једно правно упо-- 
риште. Наиме, no истеку 25 година град има npa- 
во да распише нов конкурс и ако се јави неко ко 
би под повољнијим условима производио и про- 
давао струју, град има право да том новом кон- 
цесионару да концесију. Грађани Новог Сада и 
околине организовали смо се, скупили смо капитал 
— то je већином сиромашни део грађанства града 
Новог Сада, — скупили смо тако почетни акциј- 
ски капитал. Морам напоменути, да сам град није 
могао суделовати у тој акцији, јер je он уговором 
искључен да може TOKOM трајања тога уговора, за 
50 година, бити произвођач или продавач струје. 
Али тако се десило да се после 25 година могла 
наћи правна основа, да град може и некоме дру- 
гом дати концесију. Нико се није на конкурс ja- 
вио сем нас грађана. Ми смо понудили знатно 
јефтинију цену од тог страног друштва. Ми смо 
се у своје време јавили код г. Министра шума и 
рудника тражећи да се државни рудник Врдник, 
односнб вишак струје у томе руднику уступи на- 
ма као новом концесионару. To je одобрио тада- 
њи Министар г. Деметровић. Касније г. Улмански 
као Министар шума и рудника одобрио je и цену 
и одредио тарифу, a још касније г. Игњат Стефа- 
новић као Министар шума и рудника потписао 
нам je уговор. Дошао je г. Јанковић као Мини- 
стар шума; били смо и код њега и молили га да 
ту нашу акцију помогне, a он je једноставно ус- 
кратио да нам пружи струју из Врдничке држав- 
не централе. Ништа друго нисмо тражили сем оно- 
га што je дато Словенији Велењем. (Др. Алберт 
Крамер: Који су били разлози?). Испрва je Мини- 
стар г. Јанковић навео разлог, из кога смо видели, 
да не познаје стање ствари; ми смо му доказали ка- 
ко ствари стоје. Онда je рекао: „Па то што ви нуди- 
те, то je скупо, држава може дати јефтиније". 
„Дајте јефтиније, — речено му je — свеједно je 
ко  ће  давати  енергију,  дајте  јефтинију  струју". 

Ми тражимо већ три године од државе и од 
бановине да се ово питање реши. Међутим, то се 
питање код нас не може онако лепо да реши, као 
што je оно решено за Дравску бановину. Господо, 
ова ствар ће без сумње, кад се дође временом и 
до слободе штампе, бити једна велика и крупна 
афера. 

Никакве објективне разлоге од г. Министра 
Јанковића нисам добио, и ja не могу да разумеи 
његово држање. Или су ту no среди неки парти- 
ски интереси, или, господо, самоволЈа једнога Mn- 
нистра, који Hehe да даде нешто што je no закону 
и што je народни интерес. Ja ту трећег тумачења 
не могу себи, господо, да нађем. (Др. Алберт Кра- 
мер: Тражите, па ћете евентуално наћи!) 

Господо, raj државни рудник Врдник je nacii- 
ћан рудник Beh 1одинама. He знам како je ове ro- 
дине, али сећам се раније из буџета, да се на ње- 
га наплаћује 2—3 милиона годишње. Радништво 
бар до лане, — не знам како je сада, — ниje ради- 
ло више од 8 дана у месецу; дакле апсолутно би 
био и државни интерес и интерес радника да тај 
рудник проради. Треба да се држа'иа ослободи де- 
фицита, да добије чак и зараду и што je најзна- 
чајније да један читав крај до1)е до јефтиније 
електричне струје. Kao што сам рекао, рудник у 
тим равни[1ама као да je од природе предестино- 
ван да олакша тамошњем становништву стање и 
да се помоКу њега рети питање електричне енер- 
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гије. (Др. Алберт Крамер: Почетком 1936 године 
на предлог Министра шума и рудника, Министар- 
ски савет je закључио да се затвори због неупо- 
требљивости струје.) Дакле, то je решено. To он- 
да још расветљује извесне ствари! (Пајо Обрадо- 
вић: A ако je пасиван?) Па пасиван je, али би се 
могао активисати. Ми смо свима условима, који 
су тражени, удовољили. Ми смо пристали пре све- 
га на цене које су одређене, које су много веће, 
скоро троструко веће него што je Велење дало. 
Пристали смо на све услове, које je Врховни др- 
жавни правобранилац ставио на тај уговор, a то 
су били доста тешки услови. Ниједан такав сли- 
чан уговор није постојао ни код рудника у Мо- 
стару, ни у Сарајеву нити у Велењу. Ниједан није 
имао тако тешке услове, али ми смо на њих при- 
стали јер ће још увек јефтиније проћи наше гра- 
ђанство, него под оваквим приликама у којима сс 
данас налазимр. Ми морамо у оним крајевима кре- 
нути  са  електрификацијом,  јер  je  то   пољопри- 
вредни крај, a данас ни модерна пољопривреда не 
може напредовати, ако  није решено рационално 
питање електричне енергије. (Фран Смодеј: Тако 
je!) Имате и у Дравској бановини доста мотори- 
зованих малих поседа. Код нас се пак ни поред 
великих поседа данас не рентира да се они мото- 
ризују, a уколико познајем привреду, специјално 
пољопривреду Војводине, тамо се још једино мо- 
же наводњавањем нешто више  постићи, јер све 
што људска рука,  што вредноћа човекова може 
дати земљи, то je све тамо дато. Једино би се још 
могло наводњавањем постићи већи допринос, али, 
господо, разуме се, не може се ни ту ништа, док 
немамо решено питање електричне енергије она- 
ко како треба. To питање требало би да се реши 
на један начин, да ни постојеће централе не штс- 
тују и не буду оштећене. Има тамо врло застаре- 
лих малих  централа,  које  раде  нерационално  и 
троше 3—4 пута више угља, колико би то добар, 
модеран строј потребовао. Дакле, требало би је- 
дноставно решити no принципу, да сваки  знај ко 
скупље производи струју, од струје коју би др- 
жава и држаћни рудник давали, дужан je примити 
ту струју no цени, пошто je држава даје,   a то би 
биле врло  јефтине  цене.  Тиме  би   :е   осигурзла 
концесионарима досадашња зарада; ro стање ама 
да ту траје све дотле,   док   им   траје   концесија. 
Кад  им   престане   концесија,   a   то   ће бити    по- 
степено за 10—20 година, ми ћемо имати бановин- 
ску или државну електрификацију, што би било 
једино правилно. Електрична струја je врло важна 
у модерном животу. Исто онако као што je у лр- 
жавним рукама жељезничка тарифа и тарифа no- 
шта, исто тако смо дужни данас да тарифу стру- 
је држимо у државним рукама. To се даље не мо- 
же препустити приватницима, да електрична енер- 
гија буде предмет спекулације! 

Ja сам, господо, у своје време споменуо и то, 
да би овакво решење, као што смо ми то зами- 
слили са државним рудником Врдник, уштедело 
грађанству Дунавске бановине годишње око 40 
милиона динара. 

Дакле, господо поред свих тих и таквих ар- 
гумената, просто не разумем, који су разлози ру- 
ководили г. Ђуру Јанковића, Министра шума, да 
тако поступа према једној опште корисној 
акцији. 

Врдник би требао да постане база за једну 
такву централу, која би имала да снабдева један 
велики део, једну велику област, где станује от- 

прилике 2 милиона становника. Има начииа, да 
оникоји су сад поседници тих централа, да не тр- 
пе никакву штету, и кажем поред свега тога, ова 
ствар стоји. Ja сам сматрао за своју дужност, да 
и са овога места подигнем свој глас против та- 
квог поступка г. Министра Јанковића, и то не са- 
мо у своје име, него и у име оних многобројних 
грађана, који су пре две године уложили свој си- 
тан мали новац у то акционарско друштво, и још 
увек чекају и чекаће, да се то једаред оствари. 

Мени je јако жао, што г. Јанковић није ту, да 
ми он сам лично каже разлоге, зашто неће да из- 
да тај већ потписани уговор, који je његов прет- 
ходник г. Игњат Стефановић потписао. 

Навођено ми je, да у Врднику нема довољно 
воде и не може да се та централа тамо појача. 
Међутим, господо, ja имам сазнање, да je једна 
званична комисија много раније, него што je ова 
акција покренута, била у Врднику и у том погле- 
ду такође испитала стање и нашла да има апсо- 
лутно довољно воде за једну велику електричну 
централу, која би једну читаву област могла под- 
мирити електричном енергијом. 

Никакав дакле убедљив разлог нисам чуо од 
г. Министра и то ми je јако жао. To су управо 
разлози, због којих не могу гласати за буџет све 
дотле, док г. Ђура Јанковић тако поступа. (Аплауз 
на левици). 

Potpretsednik g. Miroslav Ploj; Reč ima senator 
g. Tomo Jalžabetić. 

Tomo Jalžabetić: Gospodo senatori, isti greh ko- 
ji je učinio prošle godine g. Ministar Janković, taj 
isti greh je učinio danas njegov zastupnik. Imovinske 
općine su — neću da kažem instrumenat, to bi bilo 
krivo — nego jedno poduzeće koje ravna životnim 
pitanjima naroda bivše hrvatsko-slavonske vojne kra- 
jine. Tu ima šuma, kako reče prošle godine g. Mi- 
nistar, 3 milicna hektara pod civilnom upravom. Na 
te šume ni jedan Ministar se ne obazire. To najbolje 
dokazuje činjenica što je selo Detinac bilo isterano 
iz jednoga planinskoga jarka, čija površina iznosi 9 
jutara; selu je zabranjena paša, a zemljište je raspar- 
celisano i na dražbi rasprodalo. Na to su se žitelji ža- 
lili Banskoj upravi, koja je odobrila postupak Imovin- 
ske općine, a meni je jednom prilikom rečeno u Mi- 
nistarstvu šuma, da nisu još dobili nikakvu apelatu. 
Ja sam onda upotrebio tu zgodu i apelirao sam, na- 
vodeći da je učinjena nepravda žiteljstvu, koje nema 
pašnjaka i koje zbog toga ne može više držati svinje. 
Ali Ministarstvo je riješilo žalbu tako, da je progla- 
silo onaj postupak odobrenim, osnaženim, a u razlo- 
zima kaže, da su ti ljudi morali uputiti molbu na Imo- 
vinski odbor i na Imovinsku skupštinu. Kad sam ja 
to čitao, ja sam se zapitao: zašto nisu ta gospoda iz 
Ministarstva pitala Imovnu opšinu, jesu li oni dali to 
pred Imovinski odbor i imovinsku skupštinu? Ne, go- 
spodo, nisu pitali. Seljak mora svoj dokaz potkrepiti, 
a vlast se pušta da radi samovoljno kako hoće. 

Gospodo, ja ću ovde spomenuti samo Đurđe- 
vačku imovinsku općinu sa sedištem u Bjelovaru, jer 
mislim da ima sličnih postupaka u svima imovinskim 
općinama. Kada su šume posječene, onda je na taj 
način došlo do toga, da se ne može dati ni polovica, 
onoga što su pravoužitnici prije dobijali za ogrev. 
Sada su, se gospoda dosjetila — mudre glave školo- 
vanih ljudi — da reduciraju pravoužitnike. Kada umre 
pretstavnik obitelji koji je bio upisan u imovinski ka. 
tastar, obično ostanu naslednici, i to više njih, i onda 
svima tim pravoužitnicima ne daju ogrev i ti ljudi 
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se mogu smrznuti za vreme zime bez ogreva. To je 
obično slučaj kod najsiromašnijih ljudi, koji nemaju 
ni voznog blaga. I onda kad takav siromah čovjek 
ode i posječe komad drva i odnese ga na leđima kući, 
bude tužen sudu kao tat, kao kradljivac. Kad sam ra- 
spravljao o tome sa jednim sudijom, on mi je rekao: 
»Jest, ja znam da čovjek mora da ide u šumu, jer bez 
ogrjeva ne može biti, ali ako mi takav dođe više 
puta, moram ga strože kazniti, i to sa 10 ili čak i sa 
20 dana zatvora". 

Eto, gospodo, to su doživjeli potomci onih dje- 
dova, koji su pred turskom najezdom na straži stajali, 
proglašeni bili Vojnom Krajinom i očuvali šume, da 
se njihovi potomci smrzavaju od zime, i da budu pro- 
glašavani tatima, jer kradljivac je tat — drukčije ne 
znam reći. Od onih najsiromašnijih ljudi stvoren je 
proletarijat, i oni su ostavljeni potpuno bez ogreva. 
Zakon od 1 jula 1930 godine u § 153 određuje kaznu 
od 100—500 dinara za jedno u šumi oboreno drvo, 
koje je na panju deblje od 10 centimetara. Dakle, ko 
to učini ne može biti kažnjen manje od 100 dinara, a 
može da bude osuđen i do 500 dinara. Šume su došle 
na to da ima općina koje nemaju sa čime da rade, 
a i Đurđevačka općina je došla na to da ne može dati 
drva za ogrjev svojim žiteljima. I onda g. Ministar s 
ovoga mjesta nema nijedne riječi da to spomene, i da 
bar da .povoda nekome da nešto na to kaže. Ja sam 
uzeo za zadatak — inače ne bih uzeo riječ u jedan sat 
posle pola noći — da potpuno iznesem tu stvar na vi- 
djelo, pa neka gospoda iz Ministarstva razmisle o to- 
me, kada su znali proglasiti činovništvo imovnih op- 
ćina državnim i postavljati općinama prekobrojne či- 
novnike na teret imovnih općina, koje su i onako pa- 
sivne. (Dr. Josip Nemec: Koja je to vlada bila?!) Mi- 
nistar je bio Žika Rafajlović. Ja ga ne poznajem, ali 
se sjećam tog imena. (Smeh). 

Gospodo senatori, ja ću početi malo sa istorija- 
tom ove stvari, ali ću gledati da budem što kraći. Za- 
konom od 15 juna 1870 godine podeljene su šume biv- 
še Vojne Krajine na državne šume i narodne šume. 
Istina je da su imovne općine posjekle dosta šume ko- 
ja je bila bliža selima, i da je u tim šumama bilo drvne 
mase mnogo manje nego u državnim šumama. Osim 
toga, bilo je kojekakvih enklava, koje su bile progla- 
šene za uzurpacije, i koje su bile reklamirane, pa je 
imovna općina, odnosno narodna strana, već tada do- 
bila manje drvne mase. A Zakonom od 1873 godine 
ustrojene su imovne općine. Njihov opseg pokrivao se 
potpuno s opsegom bivše vojne regimente. Dotle ta- 
kva praksa nije bila. Osnovale su se uprave itd., a pra- 
va pravoužitnika — seljaka ustanovljena su Zakonom 
od 11 jula 1881 godine. U zakonu je tačno označeno 
šta kome pripada. Tu su označene razne institucije: 
škole-, crkve i drugo. 1 dok je bilo starih šuma, tu su 
se delile stipendije pojedinim đacima, gradile su se 
razne ceste, a naglašavam da sam ja 1913 godine bio 
pretsednik te imovne općine i znam da je u imovnoj 
općini bilo gotovog novčanog inventara u iznosu od 
8 miliona kruna. Da, ali viša gospoda ne dadoše da 
bude novac kod nas, nego je Zemaljska vlada odre- 
dila da bude u Zagrebu, a kada su Mađari za to dozna- 
li, povukli su ga u Peštu i 1914 godine taj novac je 
otišao u ratne zajmove, a valjda je nešto ostalo i za 
mađarski džep. Mi Hrvati smo dobili obveznice, a Ma- 
đari pare! (Smeh i veselost kod većine). Što se smijete, 
bratski smo podelili! (Veselost). 

Dakle, gospodo, nestalo je starih ljudi i ja sam 
tadanjem direktoru Slatničaru rekao: Šume se seku, 

a mlada šuma sporo raste i gospodarstvo sporo raste; 
mi moramo da stvorimo kapital da se može činovni- 
štvo platiti. Kapital se je stvorio, ali ga je nestalo, — 
noć ga je pojela. Najprije je došlo do haranja šuma 
od strane naše vlastite uprave u Hrvatskoj, a onda 
je beogradska uprava to haranje dokrajčila. (Veselost 
u dvorani). 

Ja ću vam nešto pročitati. U Zakonu se kaže, da 
se sa šumama ima gospodariti po šumskim zakonima 
i šumarskim naputcima, kako bi bilo potrebno gospo- 
darstvo u njima. Na to se gospoda u Ministarstvu u 
Beogradu nisu osvrtala, dapače, Beograd se ni jednom 
rječju nije osvrtao na to. 

Pošto je uprava imovnih općina prešla u držav- 
ne ruke, trebalo je po članu 36 pomenute Uredbe da 
to osoblje prede u državnu službu i na državni budžet, 
t. j. prema tome da imovne općine ne plaćaju osoblje 
iz svojih sredstava kad već s njim ne raspolažu, već da 
one plaćaju državi tangentu po članu 5 pomenute 
Uredbe. Da to pitanje ne ostane otvoreno članom 128 
Finansijskog zakona od 31 marta 1924 godine odre- 
đeno je: da se službeno osoblje imovnih općina, čije 
šume uzme država u svoju upravu po Cl. 5 Uredbe od 
15 marta 1919 god., može po čl. 36 iste Uredbe preve- 
sti u državnu službu. Kako taj propis nije ni do da- 
nas izvršen, Imovne općine plaćaju i dalje osoblje iz 
svojih sredstava pa ipak njime ne raspolažu, a to je 
posle 13 godina ovakvoga stanja ostavilo kod Imov- 
nih općina loš utisak. Prema tome etatizacija uprave 
tih šuma nije provedena. 

Gospodo senatori, prema statističkim podacima 
isplatile su Imovne općine od svog osnutka do kraja 
1935 g.: za iz^'ne i druge poreze 383,737.894 dina- 
ra. Od ove svote uplaćeno je u korist naše države od 
1919 do 1936 god. državne poreze 81.573.674 din., na 
ime opštinskog prireza 74,000.000, oblasnoga i bano- 
vinskog prireza 20,242.000 dakle svega na ime javnih 
daća u korist naše države 176,207.187 din. 

Pa, gospodo, gde se je taj novac deo i kako su 
ga Imovne općine mogle plaćati? Dokle su bile stare 
šume plaćani su porezi, državni i općinski, a poznata 
je stvar svakome koji je makar malo u šumu zavirio, 
da kada je stara šuma posječena, mlada šuma za 30 g. 
nikakve koristi ne daje, ona može da se podiže tek po- 
sle 30 godina. Dakle, dokle su bile stare šume, davato 
je državi i banovini i općini, a mlade šume nisu podig- 
nute i opet se kaže seljaku: ti si poharao šumu. 

Iz ovoga slijedi logična posljedica, da ove seljač- 
ke zadruge od prvoga dana samostalnoga života nisu 
mogle davati svojim članovima pripadajući dio užit- 
ka iz svojih vlastitih šuma u onoj meri u kojoj su to 
dobivali iz državnih šuma prije segregacije, pošto se 
jedan znatan dio godišnjih prihoda morao svake go- 
dine unovčiti u cilju pokrića svih napred navedenih 
izdataka. 

Kod ovog pitanja moramo napomenuti i to, da su 
za vreme Svjetskoga rata nekoliko puta pozivati Ban- 
skoj upravi u Zagreb svi tadanji upravitelji šumsko- 
gospodarskih ureda Imovnih općina i da su lamo iz- 
ravno od Bana dobivali poverljiva uputstva i naloge 
u vezi sa upisivanjem ratnih zajmova. 

Gospodo, što se tiče šumske mase, računa se da 
godišnje dolaze po jednom jutru dva kubna metra. 
Međutim, pošto su stare šume posječene, a nove se 
nisu mogle podizati, to se je šumska masa svake godi- 
ne smanjivala, dok se nije došlo na kraj. 

Sveukupna svota ovih nepotrošenih glavnica, 
uračunavši i upisane ratne zajmove, iznašala je kra- 
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jem 1935 godine za sve imovne općine 787,144.131 
.dinara. Ako računamo sa 225 dinara po kubnom me- 
tru, koliko prosječno iznaša za čitavu količinu drvne 
mase prodane od 1873 do kraja 1935 g., dolazimo do 
rezultata, da je prodano okruglo 7,410.000 kubnih 
metara na teret osnovnog kapitala. Od ove je količi- 
ne kapitala izgubljeno efektivno: a) čitava šuma ne- 
potrošivih glavnica u iznosu od 770,822.401 dinar; b) 
razlika u troškovima uprave prema troškovima 
države okruglo 300 miliona, što ukupno iznosi 
1.070,822.401 dinar. 

Kada se tome doda umanjenje drvne mase povo- 
dom elementarnog sušenja hrastika sa oko 2,500.000 
kubnih metara, čija se šteta cijeni najmanje na 100 
miliona dinara, i kada se uzme u obzir da su imovne 
općine za razliku od susjednih državnih šuma upla- 
tile u ime dažbina do kraja 1919 godine 207,530.707, 
a do kraja 1935 sveukupno 383,737.894 dinara, jasno 
je, 'da su ove velike seljačke ustanove teško stradale 
i da nije moguće ni pomisliti na normalni gospodar- 
ski i finansiski razvoj u smislu Zakona o imovnim op- 
ćinama bespotrebnih mjerai sanacije i pomoći. Treba 
li ovim brojkama boljeg komentara? Kao što smo, 
gospodo, vidjeli u prvom dijelu ovog obrazloženja, 
podržavljenje stručne uprave imovnih općina imalo je 
za cilj, da država poveća svoj upliv na upravu ekono- 
mije imovnih općina, izuzimajući iz nadležnosti Go- 
spodarskog odbora svaku ingerenciju na postavljanje, 
premeštanje i penzionisanje stručnih činovnika i osta- 
lih službenika. Prema tome, pošto podržavljenjem 
stručne uprave nije dirano u pravo svojine, ostavlje- 
no je i nadalje u nadležnosti Zastupstva i Gospodar- 
skog odbora raspolaganje sa imovinom po propisima 
Zakona o imovnim općinama, dočim su sva personal- 
na pitanja, .broj činovnika i službenika kao i odre- 
đivanje visine rashoda za namještanje, premeštanje i 
penzionisanje osoblja, prešla u nadležnost države. 

Član 5 Uredbe od 27 juna 1921 godine doslovno 
glasi: »Država upravlja, rukuje i raspolaže svima dr- 
žavnim šumskim posjedima i adama a, ne dirajući u 
pravo svojine, vrši stručnu upravu ili nadzor po po- 
stojećim zakonima o šumama: krajiških imovnih op- 
ćina, manastira, crkava, crkvenih velikodostojnika, 
vakufa, ».adaibina, zemljišnih zajednica i poveljnih 
šuma, varoških (gradskih), trgovinskih, općinskih, se- 
oskih, plemenskih, ostalih korporacija i privatnih šu- 
ma bez obzira na veličinu. 

Ako se pokaže da je u interesu naprednog šum- 
skog gazdinstva ili u opštem državnom interesu, Mi- 
nistar može, ne dirajući u pravo svojine, uzeti u svo- 
ju upravu sve napred imenovane šume kao i šume po- 
jedinih privatnika«. 

Gospodo, iz ovoga sledi, da je zakonodavac imao 
pred očima i finansisko olakšanje svih onih privatnih 
šumskih posjednika, čije šume uzme država u svoju 
upravu, ukoliko se utvrdi, da prihodi nedostaju za 
pokriće svih rashoda potrebnih za normalno vodenje 
šumske ekonomije. Za bolju ilustraciju navešću pri- 
mjer o visini poreza što ga plaćaju Imovne općine za 
šumsko zemljište prema visini poreza susjednih ora- 
nica. Na primjer. Otočka imovna općina: šuma Crno- 
jevo plaća osnovni porez 5,76; dopunski 4,03; svega 
9,79, a oranice svega 0,80. Slična je razlika i kod osta- 
lih imovnih općina. 

Kako se vidi iz prednjeg uporedenja o visini po- 
reza samo u nekim poreskim općinama, ogromna je 
i nerazumljiva razlika šumskog opterećenja prema 
opterećenju poljoprivrednog zemljišta, pa nije nika- 

kvo čudo da je od 25,686.757 dinara, koliko bi imov- 
ne općine platile u pretpostavci da je ostala ista vi- 
sina kao u 1922 godini, visina poreza dosegla za 13 
godina sumu od 94,523.876 dinara. 

Gospodo, možemo li uporediti pojedinog pretež- 
nim delom vrlo siromašnog seljaka, koji godišnje do- 
bija i plati nekoliko metara ogreva, toliko da ne ska- 
pava od studeni, s jednim pravim veleposjednikom, a 
sa ovim opet seljaka što dobiva par metara plaćenog 
ogrjevnog drveta iz zajedničkih šuma? A možemo U 
opteretiti nepokretna dobra zajednice seljaka, nazva-- 
nu Imovnom općinom, dopunskim porezom, kad je 
poznato da ove ustanove imadu javnopravni značaj,- 
i da su u znatnom dijelu doprinašale i davale — dok 
su imale — milionske pomoći za javne svrhe, od ko' 
jih crpe korist čitava država i nacionalna privreda? 

Eto, kako vidimo iz prednjeg obrazloženja, nema 
i ne može biti nikakve pravne osnove da se Imovne 
općine opterete dopunskim porezom kao ostali vele- 
posjednici, jer nemaju ni jednog jedinog kriterija, 
koji je potreban za pravu kvalifikaciju velikog po- 
sjeda. Ovo je jasno i analfabetima u poreskim pita- 
njima. 

Što se tiče činovničkih beriva rashodi su iznosili 
god. 1922 svega din. 12,906.336, godine 1935 iznosili 
svega din. 26,518.065, što pretstavlja razliku u iznosu 
od din. 13,611.729. 

Kako je poznato da je država od 1922 god. pa do 
danas namještala, premještala i penzionirala činovni- 
ke kod svih Imovnih općina, te i danas nalazimo kod 
Imovnih općina veći broj činovnika nego što je po- 
trebno za normalno vodenje ekonomije, slijedi logič- 
no, da jedan znatan dio iskazanog povišenja ličnih 
rashoda, prema sumi rashoda iz 1922 god., otpada i 
na suvišna namještenja, premještenja, i penzioniranja 
činovnika. 

Ali, kako je već poznato iz sadržaja čl. 5 navede- 
ne Uredbe o ustrojstvu Ministarstva šuma i rudnika, 
da je zakonodavac podržavljenjem stručne uprave u- 
jedno jasno odredio, da će olakšati stanje ovih seljač- 
kih ustanova, podnošenjem jednog dijela ili potpunim 
oslobođenjem upravnih troškova, a što nije sprove- 
deno iz finansiskih razloga, slijedi logično da je dr- 
žava uštedila najmanje din. 194,705.840. 

Iz ovoga napred izloženog slijedi apsolutan za- 
ključak, da podržavljenjem stručne uprave nije po- 
stignut cilj osnovne misli navedenog čl. 5 Uredbe o 
organizaciji Ministarstva šuma i rudnika u korist 
Imovnih općina, nego se naprotiv — imajući u vidu 
posljedice povećanja svih dažbina — njihov gospo- 
darski i finansijski položaj pogoršao, kako je to po- 
znato i kako osjećaju članovi i svi činovnici i službe- 
nici Imovnih općina. 

Iz opisanoga vidljivi je manjak potrebnih šuma, 
prema tome i manjak deputata prioadajućeg pojedi- 
nom pravoužitniku, a1 životne potrebe i vremenske 
prilike ne vode računa o ovom manjku već traže 
ogrjev kao i prije. I ubogi seljak koji nema voznoga 
blaga, i koji je prisiljen da svojevoljno u Imovinskoj 
šumi usječe jedno stablo, koje može na leđima doneti 
kući da se ne smrzne od zime i od gladi, — globi se po 
Zakonu od 1 jula 1930 godine za pomenuto drvo, ako 
je deblje od 10 cm na panju, sa 500 dinara. 

Pomenutim zakonom pripremljeno je uništavanje 
malih posjednika i njihova gospodarska egzistencija, 
a to samo zato što onaj bijedni seljak neće živ da se 
smrzne u vlastitoj kući! 

Ja   sam u vezi s tim podnio   jedan   predlog   za 
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Imovne općine. Poslao sam jedan prepis Banu, a dru- 
gi M-inistru šuma. Međutim, g. Ministar držao se je 
tako kao da nikada nešto slično nije ni čuo ni vidio. 

Ja ću vam u glavnom opisati, kako su uređene 
Imovne općine, jer sam u jednom periodu bio pret- 
sjednik Imovne općine. Po zakonu Imovne općine 
imaju glavnu skupštinu, kao legislativnu vlast, koja 
odlučuje o budžetiranju i premještanju činovnika. 
Međutim ova je zakonska odredba samo na papiru, 
a vidjećete kako se u praksi provodi. Postoji Imovin- 
ski odbor od 5 ljudi, a Imovinska skupština to je skup 
ljudi, koji imaju samo da odglasaju, prime dnevnicu 
i da odmah odu kući. Zakon propisuje, da se unapred 
sastavi dnevni red za skupštinu i da se stavi do zna- 
nja imovnim skupštinarima, a tek drugi dan je odre- 
đen za raspravu. Međutim oni to ne čine. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Molim Vas, 
gospodine senatore, da što pre završite, Vaše je vre- 
me već prošlo. 

Tomo Jalžabetic: Hvala Bogu i meni je dosta, ja 
sam ovdje najstariji. 

Gospodo, skupštinari nisu pripravni i ne znaju 
hoće li se rješavati. Znaju da se može sutra dan desiti 
to, da dođu gospoda sa knjigom i pročitaju šta se 
ima učiniti. Čovek dođe lično nepripremljen i ne po- 
znaje stvar. Mi imamo od Save pa do Drave predio 
jedne Imovne općine. Kad sam bio u Odboru, došlo 
je pitanje i predlog da se izvrši sječa u šumi općine 
Račinci i to jedan dio hrastove šume. Ja slučajno u 
jednoj sjednici nisam bio, a ostala četiri odbornika 
bila su i od njih su glasala dvojica »za« a dvojica 
»protiv«. Zemaljska vlada povratila je natrag ovaj 
predmet na ponovan pretres. U drugoj sjednici bio 
sam prisutan i ja i došlo je opet isto pitanje na rješa- 
vanje. Od one četvorice odbornika i sada su glasali 
dvojica »za« a dvojica »protiv« i ja sam imao da od- 
lučim, da li da se izvrši sječa u općini Račinci ili ne. 
Ja nisam znao ovom prilikom kako da se odlučim pri 
rješavanju, i gospodin direktor mi je pokazao jednu 
mapu i kazao: ovo je posječeno, ovo se ima posjeći, 
a ovo ostaje. Ja nikad nisam vidio tu šumu i kako bih 
onda mogao dati svoj glas. On se onda dosjetio i po- 
kazao mi je šumu za koju je znao da sam je ja po- 
znavao, a to je Majstorovićeva šuma. Ja sam onda 
odlučno odgovorio: kakva je to šumska uprava? Ja 
sam u podnesku koji sam poslao gospodinu Ministru 
'iražio da se Imovna svojina likvidira, da se šume po- 

dijele na manju površinu, kako su danas i šumske 
uprave, po nazivu i po broju pravoužitnika i da svaka 
šumska uprava kod sreza ima jednog činovnika, koji 
će voditi lakše poslove, a tome šumaru predati vode- 
nje glavnih poslova; kod svake Banovine pak da se 
obrazuje za sve šume Centralna šumska uprava dotič- 
ne Banovine. Time bi se broj činovnika smanjio, upra- 
va bi se pojednostavila i ljudi bi znali kome području 
pripadaju šume i znalo bi se kako treba odlučiti kod 
glasanja, pa da se više ne događa ono što se desilo 
sa mnom. 

To je što sam imao reći kpd resora Ministar- 
stva šuma i s tim svršavam. (Uzvici: Živio čika Tomo!) 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Reč ima za- 
menik Gospodina Ministra šuma i rudnika g. Mini- 
star fizičkog vaspitanja naroda. 

Zamenik Ministra šuma i rudnika Ministar fizič- 
kog vaspitanja naroda dr. Josip Rogić: Gospodo se- 
natori, ja sam tačno pobeležio napomene pojedine 
gospode govornika i dostaviću resornom Ministru 
g. Đuri Jankoviću sve ove napomene i upoznati ga 
sa ćelom ovom večerašnjom diskusijom. 

Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Završen je 
pretres predloga budžeta rashoda razdela XV — Mi- 
nistarstva šuma i rudnika, pa se prelazi na glasanje. 
Glasače se po partijama sedenjem i ustajanjem. Mo- 
lim g. izvestioca da pročita partiju 897. 

Izvestilac Fran Smodej pročita partiju 897. 
Pretsednik dr. Želimir Mažuranić: Gospoda koja 

primaju pročitanu partiju 897 neka izvole sedeti, a 
gospoda koja ne primaju neka izvole ustati. (Većina 
sedi). Pošto većina sedi, objavljujem da je Senat veći- 
nom glasova primio partiju 897. 

(— Za ovim je Senat, glasajući sedenjem i usta- 
janjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu čl. 102 
Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Senatu, pri- 
mio većinom glasova ceo budžet rashoda razdela XV 
--»• Ministarstva šuma i rudnika, i to od partije 898 do 
partije 950 zaključno —). 

Gospodo, sa vašim pristankom ja ću zaključiti 
današnji sastanak, a idući zakazujem za danas u 9.30 
časova, sa dnevnim redom: Nastavak pretresa a po- 
jedinostima predloga budžeta državnih rashoda i pri- 
hoda sa predlogom Finansijskog zakona za godinu 
1937/38. Prima li Senat ovaj dnevni red? (Prima). Po- 
što Senat prima, današnju sednicu zaključujem. 

Sednica je zaključena u 1.43 časova. 


