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3 - Извештај o копституисашу одбора за проучавање за- ^^^^ ДРсастанак    Народне    скупштине. 
коиског   предлога o Споразуму   и   Аранжмаму  o оргашшцијн лллуиј    ^CA^DU«     V. V r 
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23 фебруара 1933 годнне усвојио у целини и без 
икаквих измена упућени му предлог закона o изме- 
нама и допунама закона o удружењима, зборовима 
и договорима. 

Претседнпк др. Коста Кумануди: Прнма се 
на знање. Изволите чуги консгитуисање одбора. 

Секретар Мнлан Мравље (чита): Одбор за 
проучавање законског предлога o Споразуму и 
Аранжмапу o организацији Ђердапског сервиса, из- 
вештава да се конституисао 11 марга тек. године 
и изабрао за претседннка г. Косту АлексиИа, за 
потпрегседника г. Филипа Ценовића и за секретара 
г. Вељка Вељковића. 

Претсеиник др. Коста Кумануди: Прима се 
на знање. Изволите чути одборске извештаје. 

СекреШар Милан Мравље (чита): Одбор за 
проучавање законског предлога o Споразуму и 
Аранжману o организацији Ђердапског серниса — 
подвоси Скупштини на решеље свој  извештај. 

Претгециик^цр^Носта Кумануди: Овај he се 
извештај штампати, раздати г.г. иародним послани- 
цима и ставити na диевии ред кад то Народна 
скупштина   одлучи.   Изволите   чути   интерпелације. 

Секретар Милан Мравље (чита): Г. Др. Ми- 
лан Метикош, народни послаиик, упућује интерпе- 
лацију иа Г. Претсединка Министарског савета o 
забрани растурања књиге „Морал Милаиа Ђ. Радо- 
сављевнћа" од Богомира Богића. (Види прилог 
на крају билтена). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Ова he се 
интерпелација доставити Г. Претседнику Министар- 
ског савета, Изволите чути извештаје Г. Г. Ми- 
нистара. 

Секретар Милан Мравље (чита): Г. Мини- 
стар шума и рудника извештава, да he на интерпе- 
лацију народннх посланика г.г. Ристе Ђокића и 
другова o наставку рада фирми са дугорочним 
шумским [уговорима, одговорити кад се стави на 
дневнн ред; 

Г. Министар унутрашњих послова извештава, 
да he на интерпелацију народног посланнка г. А- 
лојзија Павлича o маскенбалу у Ауго-клубу у Бео- 
граду, одговорити кад прикупи   потребне   податке; 

Г. Министар унутрашњих послова извештава, 
да he на интерпелацију народног посланика r. Ни- 
коле Петрака o некоректностима Градске управе у 
Карловцу, одговорити кад прикупи потребне по- 
датке. 

Претседник др. Коста Кумануди: Прима се 
на знање. Прелазимо на дневни ред: Претрес из- 
вештаја Финаисијског одбора o предлогу буџета 
државних расхода и прихода са предлогом финан- 
сијског закона за буџетску 1933/34 годину. Има реч 
известилац ве1шне r. Ото Гавриловић, 

Изпестилац nehune Ото Гавриловић: Про- 
читаним извештајем Финансијског одбора отвара 
се дискусија o буџету расхода и прихода за 
идућу 1933/34 годипу, која no правилу и пракси, 
садржи не само дискусију o економским и финан- 
сијским проблемима, Beli и o политичким питашима. 
Ова дискусија пружа MoryhHOCT за критику Вла- 
диног рада и њене политике. У таквој дискусији, 
a баш у давашње време екоиомских и финаисијских 
неда11а, мора се, ако се жели бити објективан у 
тој крнтици, одвојити ово, што je у нашој руци и 
MoliH, a за што посимо пуну одговорност, од онога 
што зависи од међународне економске акције и 
међународних финансијских аранжмана. 

riHTaibe буџета, 1вегове висине и његове на- 
меие, није питање само Владе, у уском смислу речи 
Beh сигурпо, да je то и питање режима, за који и 
ми носимо један део одговорности. Због тога je 
потребно, да се у ову материју уђе са пуно искре- 
ностн и објективности и пред целим народом пружи 
права слика, ни улепшана ни осенчена, no онаква, 
каква je. 

Одмах нам се постављају два питања, која 
траже своје одговоре и то: прво питање, зашто 
je буџет 10,430.000.000? Друго питање, зар буџет није 
могао бити мањн? Постављајући ова два питања, 
она за мене имају двојаки циљ, прво, да претре- 
семо расходе no својој намепи и друго, да их из- 
ближе упозпамо no њиховој садржини и висини. 
Тада моћи he се разумети и рад Финансијског од- 
бора no овоме буџету и добити јаснија и прециз- 
нија слика расхода. 

Зашто  je  буџет  расхода   10,430.000.000  дин.? 
Ha ово пнтање мора се дати прецизан одговор, 

цифарски постављен. 
У главноме, расходи које ова цифра прет- 

ставља, произлазе из факта стварања ваше државе, 
и.еног склопа и њених циљева. 

Пре свега  она  садржи у  округлим  цифрама: 
\) Ануитетску службу (интерес 

и отплате) Дин.    1,200.000.000 
2) Безбедпост земље и шен 

поредак ,        2,400.000.000 
3) Просвета „ 750.000.000 
4) Правосуђе „ 200.000.000 
5) Пензије 900.000.000 

Свега Динара 5,450.000.000 
Сем ових   расхода,   који   претстзвљају с једне 

стране, емипентне обавезе државне, a другим делом, 
основне функције државе, остали расходи су одре- 
ђени на грађевипарску делатност,  трговинско-инду- 
стријску    политику,     пољопривреду,    фипинсијску 
адмипистрацију, расходе Министарства спољних no- 
слова, као и Министарства унутрашњих дела и т. д. 
и износе 

Дин.    1,500.000.000 
Свега:   Дин.   6,950.000.000 

Остатак од Див.   3,400.000.000 
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јесу расходи na припредпа државна предузећа, 
жељезнице, поште, телефоие, шумска предузећа. 

Државна Хипотекарна банка и т. д. које ne 

покринају своје издатке из редовних државних 
пореза, било посредннх или непосредних, веН своје 
раслоде покрнвају својнм   приходнма. 

Овакз посматране цифре речито говоре o 
апсолутности и>ихове иамере и у том погледу не 
бн се имало ммого што шта да примети. Па ипак 
Д1 уђемо у авалнзу ових цнфара. 

AKO    узмемо    у    оцену    највећу    цифру    од 
2,О0О.СОО.О0О.   —   која  je  предвнђеиа ради безбед- 
ности   наших   грапнца,   она je као цифра врло им- 

позантна a преставља   оружану   снвгу наше земље. 
flo   своме   циљу   нема   суми.е,   да   je   потребиа и 
иеодложиа.   У   данашн.нм   приликама   међународпе 
спољне   снтуацнје,   верујем,   да   ии једно народно 
претставииштзо, ма које било и ма како саставл.ево 
ч   ма   no   ком  систему   бнрапо,   ne   би   смело да 
крене   na   пут смањнвања ових буџетских кредита 
одређених  за   пзмепуту  сврху. Безбедпост државе 
још није оснгурапа   миролзубивнм нзјавама и ме1ју- 

пародним   пактовима   и   због тога мислим, када би 
се ови кредити смањивали, да би то било иајблаже 
речено,   једиа   песмотрепост.   Војпи кредитн у нај- 
Maiby   руку   зависе   само   од   nac.   Иа против ови 
кредитн   унетн   су   у   буџет   ne   зато   што   то ми 
хоћемо, већ   зато што прилике око нас то диктују. 

Кредиги   овако   счромпи,   ne   значе ннкакву офап- 
зивну   акцију,   већ   одбрану,   они   служе   основпим 
лпнијама   name   спрљне   политике,   o чуваП)у теко- 

Binia створених ратом и   иирољубивим одпосима са 
другим   землЈама, са једпим припцнпом: да туђе не 
дпрамо, a своје не дамо. 

При строгој оцени расхода буџета Мипистар- 
стза војног, закључак би био: да се on битпо с 
обзнром na дапашње прилике ne може измепити и 
да нема Финапсијског одбора, na пи Народпе скуп- 

штипе; која би се олако решила да пође тим путем 
свеспа одговорпости пред земл>ом и народом. 

Друга цнфра no величипи у изпосу од дипара 
1 ,'200.000.000 памеп.епа je апуитетској служби, т. ј. 
отплатама и каматама no државппм зајмовима. Наш 
консолидовапи дуг износи дапас у инострапству: 

зл. фрапака 983,000.000-— 
ДолаРа 128,000.000'— 
енгл; ф. 35,000.000'— 
Ф   ФР- 2,444.000.000-— 
Динара 29,000.000-- 

a унутрашљн дуг изпосн око  Дип. 6,000.ООО.ООО — 

дипара. 

Прошле годипе било je предвиђепо у буџету 
расхода за ануитетску службу 1,500.000 000 дипара 
док je »тге годипе озај изпос сведеп na 1,200.000,000 
дип^ра. Смашивање долази отуда, што нису пред- 
BHifenH апуитети за ратне дугове. Предвиђен износ 
бд 1,200 000.000 емнпентна je државна обавеза, која 
проистиче из уговора o закључепим зајмовима. Овај 
се изпос ne може једпострано nn смањити ни укло- 
питу док се нема споразума са повериоцима, јер 
на дате уговоре држава je дала свој свечанн потпис 
и чипила све папоре који до ље стоје да ове оба- 
везе редовпо испуп.ава. 

Међутим данашње околпости н прилике до- 
воде у немогуМпост исплату поред све добре волзе 
и где најтежи папори не „могу noMolin. 

Taj случај   паступио je код   нас,   као   што  je 
npe   тога   паступпо, у току   прошле   годпнс и код 
многр  других држава.   Наступиле су немогуГшости 
плаћања на страни, услед девизних -reiuKoIia. И међу- 
пародпим   фипанспјама   термип    „Трапсферморато- 
ријум" стекао je права грађанства! Државе су дошле 
у ту ситуацију,   што   je   п^ихова   пзвозпа   трговнна 
опала и тим фактом остали су без заграпичпог сре- 
ства  пл^ања  —  девиза.   Терет   плаћаља   дугова 
oceha се све  јаче, услед   смањивања   извоза.   При- 
вредна криза, пад цена, теГшкбће око пласмана на- 
ших артикала, невероватпо су смањиле општп нацио- 
палпи доходак и створиле врло велике тешкоће за 
цдаћањв у ипострапству. Али не само то, негтапак 
девиза утицао je и на домаћу пијацу цепа, не само 
код увозних артикала  већ и код  цена производњс 
дбмаће ипдустрије. C једне страпе индустрија пије 
добнјала   довољно  девиза   као   уосталом и  други 
увозпицн, те су се   цепе   робе   због   немргућибсти 
увоза подпзалс a с друге страпе услед пада дипара 
и заведепога   .прима*   цене су почеле   скакати да 
би достигле паритет цепа, ипостране робе на нашој 
пнјаци. 

Пита11,е плаћаша јавних обавеза, улази у фазу 
na коју се није могло веровати, да lie доћп. Па 
ипак, обустава и плаћања готово свих Јужпо Аме- 
ричких држава, затим држава Југоисточне и Цен- 
тралне Enpone, jačan су доказ o тешко^ама у ко- 
јима се налазимо. Сем тога и питање ратннх дугова 
ne скида се са дпевпога реда тако лако, a 15 де- 
цембар пр. годипе био je дап, кад je то питап.е 
ушло у акутну фазу. Једни дужпицн су платили 
своје дугове, други су одбпли плаћање. Ми у томе 
писмо учествовали, јер тога дапа није био рок нашој 
обавези. Чипе се напори, да се ме1)упародпи и фи- 
папсијскн одпоси одрже, јер се reuiKolie осећају, 
али ма шта се предузело, nehe моКи ове remKolie 
из оспова променити и ублажити, ако се не приђе 
узроку ових недаћа, ато je: да11аш1ва светска еко- 
цомска политика. Због тога и видимо, да су одла- 
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гања плаћаља и  мораториуми   постали   изванредни 
ииструмеити данашњег времена. 

Наша ситуација у погледу дугова иа страни 
могла би се оцртати овако: 

1 Плађање зајмова Француској државној бла- 
гајни, обустављено je према Јулском споразуму од 
прошле године. 

2 Ратне дугове не плаћамо, јер ne примамо 
репарације. 

3 Преговарамо o начину плаћања предратннх 
и послератних зајмова. Надамо се, да се ови пре- 
говори приводе крају и да he оии бити регулнсаии 
нарочитим аранжмаиом, назовимо га „Парнски аранж- 
маи". Мислим, да je он од највеће важпости, како 
no буџетску тако и валутну политнку,a no иачнну, 
како су наши повериоци у том питаи.у поступали, 
можемо бити задовољни, јер je ипак вођепо рачуна 
o напорима које смо чинили, плаИајући наше ануи- 
тете, можда већ у часу, када то није било могуће. 
Код такве ситуације, Финансијски одбор није могао 
ни смео  суму   ануитета да снизи,  јер  она без тог 
аранжмана перфектпог и дефинитивиог   мора  наЈш 
место у буџетским расходима. 

Проблем пеизнја постоји  eeh годинама и   ше- 
гово   стално   повећавање   проблем   je   за   државне 
финансије. За идуИу годину, предвнђеиом сумом има 
да се плати око 58.000 пензионера, док je тај број још 
само   пре   две   три   годипе  износио испод педесет 
хиљада. Откуда толика   сума и толнки број пензи- 
онера?  Ona  садржи  у  себи елемеите који су по- 
следица рата, уједињдња, и  олаког даваља пензија  : , ,,.„,.,,,, F     ' ЈЈ ' i ,Ј Буџетска сума од преко 10,,430,000.000 намеи.е- 
по врло сумљивим основима. Рат нам je доиео при-^на је lia личне расходе у сумн од 4„850,000.000 и на 
знање година службе, уједиљење, велика пензио-г|материјалне pacx0Ae на суму од 5„580,000.000 - Са 
HHcaiba, и најзад пензионере, којн су na то имали^|цифром намењеној Личним расходима имају се пла- 
пуно права и no годипама старости и no годинама^тити 239.000 чиповника, приправппка, зваиичпика, 
службе. Проблем je врло сложеп, јер пропстиче^ служптеља, у државпој служби и 58148 пепзионе- 
из разпога Законодавства, a још више закоподав-;!^ Број службеника код бановинд и код државе 
пих одлука и баш пепзиопо питаи.е претставља бла-З^цеј^иа cej а СуМа личних расхода расте. Дошао je 
готворпо поље рада за државне финансије, где биЈЗмоменат ла се овпм проблемом Народпо претстав- 
се имала извршити ревизија свих пензија и поста-^.,1иштво ефикаспије позабави, no до сада, и да nalje 
вити осповпа питања: Ko има право na пензију Јлпут и пачип, како he се овај број и пораст зауста- 
По коме основу? Колико ? Ш вити. Финансијском  одбору и no   времепу   које му 

Наравпо, да овакав рад je веома обилап и пијеЈЈстоји на расположешу и no начину рада који je 
у компетепцији Фипан. одбора, али je хитпост иЈЈуобичајен, није било мбгуће, да ма шта na томе 
прешпост peuieiba овог птања ствар дапа, како неЖГ10љУ радчкалније уради. 
би   и  даље   повишавали   број   пензионера   и суме,^| Због тога je потреба да се приступи великом 
које се на љих троше. У onoj врсти расхода ми-Жпослу ако xoiieTe директпо због фипансиских теш- 
слим, да би се могло корепитом ревизијом и ре-1У коћа, да се приступн реоргапизацији и прегледу 
формом учинити ушеде и олакшати државни буџет.ј^администрације, са тепденцијом да буде простија и 

Укупна цифра ова два Мипистарства чипи око u\ јефтшшја. Питање реорганнзације службе, падлеж- 
једне  милијарде  динара.  To  су  у главном и пре-^'пости и системизацпје места, оеповпе су ствари ко- 

тежно лични расходи, a мањим спојим делом мате- 
ријалпп. Код расхода Мипистарства просвете, ако 
се може говоритп o великом броју гимпазнја, o 
прилпчном   броју   факултета,  не   може се то рећи 
за основну наставу. У томе погледу било би no- 
требно, чак и кредпте повисити или ono, што би 
се код гимназија и универзитета уштедило, да се 
додели ocnoiiiioj настави. Међутим проблем je мно- 
го компликоваппји no што je ова проста формула. 
Укидање гимпазија и факултета пије тако просто 
и лако, o чему пам пајбоље служи no томе питању 
прнмер из прошле годипе. Овим сам желео под- 
вућп, да одређепи кредптн за Министарство про- 
свете и правде педовољпо али скромно, могу под- 
мпритп потребе. 

Мислим да се добија утисак, да je Фипапапсиј- 
ском одбору било врло тешко да овако предложене 
кредите смањи. Али ne спорим, да je и поред свега 
тога било могућпости да се расходи евептуалпо за 
известан проценат CMai^e n због тога има оправ- 
дање питап.а. 

Ранија je пракса била да се расходи смаљују 
укидањем кредита било на личпе било na матери- 
јалпе расходе. Овога пута одустало се од one 
праксе, јер се npana и ефикасна штедња na тај 
начин ne би могла постиИи. Буџет би био смањен, 
финансијски ефекат ne био знатан, али што je 
најглавппје, буџет расхода ne бн у главноме из- 
мепио споју фнзпономију. Овим путем не може се 
nlm, a ипак главни постулат наше буџетске поли- 
тике мора бити штедња. 

;■■ 



Стенографске белешке 

je ваља решити. Расходи у државном буџету, ухва- 
тили су тако дубоког корена, да се могу уклоиити 
једино прегледом администрације и измеиом законо- 

давства.   Преглед начина рада, утрошак материјала, 
број особља, све je то потребно претрести, предло- 
жити измену закоиодавства, не Kao знак неповере- 

ња Влади, но на против, као сарадња са Владом, за 
добро схаваћене интересе земље, За такав рад по- 
требио je створити парламеитарни   одбор, коме би 
се ставиле у дужност ове функције, a којему би се 
и љегова права утврдила.  И никад згодније ке би 
дошао такав одбор, него данас, када се има донети 
Закои o бановинама. 

Служба у бановинама треба да координира са 
државном службом с једне сгране и бановинама из- 
међу себе с друге стране. 

Штедња у расходима, мора да буде руководпо 
начело наше политике, те се мора дати могућности и 
Народном претставништву да томе питању допринесе 
и својим мишље11)ем. To би била дужност Нар. прет- 
ставништва у погледу штеднЈе у току идуће године. 

Министра финапсија у идућој години не чека 
лак посао. O томе не треба иарочито говорити. Али 
ваља нагласити у принципу следе11е: Кредите које 
Народно претставништво одобрава и који ciiH скупа 
сачињавају буџет расхода, насу уједно и императив да 
се морају трошити у целини. To су само овлашће- 
ња за вршење издатака a тим самим још неизврше- 

ни расходи. У кочењу извршења расхода, Мипистар 
финансија мора одобравати отварање кредита иврше- 
ње исплата према касеној готовини и њеној могућно- 

сти. Министар мора према приходима и 1виховом 
притицању ценити, који се расходи могу вршити 
с обзиром на њихову прешност и важност. Због To- 

ra, колико je год важно одобравање буџетских расхо- 

да, толико je исто важна и функција Министра фи- 
нансија у оцени отвара1ва кредита. Одобрени кре- 

дити само су овлашћење али не и сам расход. По- 
сле свега овог, да завршим и да одговорим на пи- 
тање: да ли je буџет расхода могао бити мањи? 

Само реформом администрације изменом зако- 
иодавства, рацноиалном употребом срестава a уз са- 
радљу са Народним претставништвом, могу се у то- 

ку ове године створити услови да нам буџет буде 
мањи. 

Наш систем државних прихода са осамдесет 
од сто почива на посредиим порезима - царине, та- 
ксе, трошарине, моиополи - a тек са 20% на непо- 

средним порезима. Овакав систем прихода и њихо- 
ва пропорција јесу резултат фипаисиске политике и 
прилика послеУједињења, нзазваие инфлационим пе- 

риодом. У своје време овај систем je омогуИио при- 
купљање  прихода  ито je била  његова   поштивна 

страна. Данас она преставља слабу страну јавних 
финаисија. Слабу страну [ио томе , што су ови при- 
ходи за пореског обвезника факултативни, a зависе 
од куповне моћи која je услед опште кризе опала 
и због тога и ова врста прихода подбацује. 

Јавни терети, данас и сувише ангажују народ- 
ни доходак, који се свуда смањује. Свет je изгубио 
од свога капитала no изјавама немачког министра 
пол>опривреде, само на хартијама од вредности, 
толико, да се трошкови рата према тој цифри гу- 
бе. Јавни терети, у свима државама ангажују про- 
сечио народии доходак, са 30—350/о na и 400/oI 

a пре рата оии су учествовали само са 8—12% 
a највише 15%- Овај проценат показује колику 
зависност имају јавни приходи од стаља и BH- 

сиие општег народног дохотка. Наступе ли кризе и 
престане поволјвз конјуктура, реперкусија се одмах 
oceiia на слабијем Г1ритица11>у прихода код јавних 
финансија. To се oceha баш због тога и више но 
раније, јер дажбине и сувише партиципирају на на- 
родиом дохотку. У иашем случају, у главИоме, си- 
стему индиректних пореза, који зависе од куповне 
снаге и могућности потрошње то се најбоље види 
хоће ли се предвиђени приходи од посредних rto- 
реза остварити, како су у буџету прелиминирани? 
Тврдити у апсолутном смислу, биЛо познтнвпо или 
негативно, не би било тачно, јер je истина на сре- 
диии између оба тврђења. Све зависи од жетве, ви^ 
сине цена и нашег  извоза. 

У непосредним порезама са гледишта државног 
фиска, иаправљеи je у овој години редак успех. 
Предви1)ена сума пореза нзпла11ена je у целнни како 
се то буџетом предвиђало. 

Може ли се очекивати у идућој години исти 
успех? Мислим да he то при оваквим привредним 
прилакама бити теже, али je дошло време и при- 
лике су такве, a то треба отворено рећи да др- 
жава захтева веће напоре од својих грађаиа, но до 
сада. Није више реч o порезама у правом смислу 
речи, већ je реч o евентуалним материјалним жр- 
твама, које треба поднети за јавни интерес, који je 
пречи од  приватног. 

Захтеви према држави и јавним телима морају 
се ублажити и уклонити, варочито захтеви новијег 
доба, који и сувише ангажују целину — било др- 
жавном    интервенцијом,   било   материјалним   анга- 
жовањем. 

Интерес целине пре интереса појединаца. He 
само напори државе за своје грађане већ и жртве 
грађана за државу. 

У свему, предложена буџетска равнотежа за- 
виснће највишим делом од развоја привредних при- 
лика у текућој години, јер све зависи од наплате 
посредних пореза и вишка прихода државних, при- 
вредних предузећа, који су факултативни, a не о- 
блигатни, за пореског обвезника. 
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Уосталом, буџетски дефицити данас су брига 
без мало свију Мннистара фииаисија. Наћићете их 
у свима запршним рачунима a пројекти уравноте- 
жених буџета за идуће године, примају се са ске- 
псом, јер се данас не може далеко у будућпост 
гледати, ни предпиђати оно, што није у л>удској 
MoiiH. 

Када je реч o дефицитима интересантио je ви- 
дети завршпе рачуне из 1931|32 године.   По   њима 
je дефицит био у: 
Северо-америчким државама 2885 мил. долара 
Француској 5600   „    франака 
Италији 4274   ,,    лнра 
Белгији 4300   ,,    фраиака 
Чехословачкој 734   ,,    круна 
Аустрији 322   „   шилинга 
Мађарској 82   ,,    пенге 
Пољској 463   „    злота 
Југославији 626   ,,    динара 

У току извршења буџета за 1932 33 годину 
no публикацији o приходима и расходима, која нам 
сваког месеца ставља на расположење Министар- 
ство финаисија, нидимо, да има ликвидираних a не- 
исплаћених рачуна око 350.000 000 динара. To би 
претставл^ало буџетски дефицит у овој буџетској 
години. Немамо разлога не веровати овим званичним 
и јавно публиковаиим подацима, По њима наша си- 
туација, иако тешка, не би била очајна и још увек 
има излаза, код добре воље и вере, те да се она 
поправи и спрече хрђаве последице. Сем редовних 
буџетских прихода, у овој години имамо и ванредан 
приход „добит од кованог новца" који he корисно 
послужити уклањању дефицита до краја буџетске 
године, 

ТешкоИе ове врсте, и у овој буџетској години, 
видимо и у другим државама. У Итзлији за првнх 
седам месеци, износи буџетски дефицит око две 
милијарде и четири стотине милиона лира. У Не- 
мачкој се рачуна да he овогодишњи дефицит битн 
око 800.000.000 марака. У Француској буџетски де- 
фицит je иајактуелнији проблем, који се пење на 
тешке милијарде франака. По плану бившег Мини- 
стра Шерона, дефицит je износио око десет ипо 
милијарди франака, a то je готово једна петина 
или 20% од целокупног француског буџета. Пре 
две недеље енглески министар финансија у својој 
бризи, да одржи равнотежу буџета казује то у сво- 
ме говору, како мисли у том погледу да поступи 
и какве мере да предузме. Министар финансија 
Чемберлен каже: „Радије Немо још једном снижа- 
вати плате и пензије пре но што би приступили 
увођешу нових пореза. Напротив, нећемо сниновати 
плате, да би олакшали пореске терете." Међутим, 
оваквој златној средини, противи се опозиција. 

Борба je као исвуда, на једној страни јавне 
финансије, иа другој страии народна привреда. Свуда 
се тражи снижавање терета, a ошГ се no правилу 
свуда заводе. 

Буџетска равнотежа, jacno je, да je најважнији 
циљ добро и пажљиво вођене финаисиске поли- 
тике. Дефицит који ^би настао и продужио се из 
године у годину,*11ретставЛ)а праву опасност за ред 
у државним фипансијама и за стабилност народног 
повца. Хроничан дефицит je клица свију болести у 
јавном газдинству и монетарној политици и због 
тога се и чине напори, да се дефицит нзбегне, 
смаиЈИ^или уклони, колико год je то могуће. 

Да се'дефицит уклони, можемо или смањити 
расходе или повећавати приходе или одложити пла- 
haii>a — закључнвати зајмове. Ми смо у нашем фн- 
нансирању употребили све мере. 

I Смаљили смо расходе у овом буџету према 
буџету за 1931132 годину за три милијарде и осим 
стотина милнона. 

II Повисили смо приходе завођењем нових 
такса и  намета; 

III Ковали смо сребрни новац и одатле добилн 
ванредан приход; 

IV Одлажемо плаћање ратних дугова; 
V Јуиа месеца прошле године заклључили 

смо аранжман у Паризу којим се одлажу наша пла- 
haiha француској државној благајни; 

VI По писању штампе приводе се крају пре- 
говори o иачину и одлагању плаћања предратиих 
и послератпнх зајмрва. 

Овај последњи аранжман 6Hlie од najBeiie важ- 
ности no наше фннаиснје. 

Да поновимјош једаппут. Ако би ипак павноте- 
жа буџета била у питању, сматрам да су порески те- 
рети дошли до изузетне висине и да се пре но што 
се приступи њиховом повећању мора погледати на 
страну државних расхода. Повишеии приходи, онн 
не би дали у овим приликама жељени ефекат, јер 
се ипак мора водити рачуна o могућностима наро- 
дне привреде. Пређе ли се мгксимално onrepelieibe, 
морамо унапред знати да ono , не може остати без 
негативних, психолошких, привредних и финасијских 
последица. A виртоузност и вештина полнтике рав- 
иотеже лежи баш у томе: да се она васпостави нз- 
међу могућностн unahaiha пореских обвезиика и 
емииентних потреба и обавеза државннх. To мора 
бити финансијска политика у наступају1шј буцет- 
ској години. 

Претпостављам да сам оцртао нашу буџетску 
ситуацију и дао слике и податке из других држнва' 
да би на тај начин могли доћи до поређења наше 
финансијске ситуације и финансијске ситуације у 
другим државама. Оценити једне и друге тешкоће 
с обзиром на опште прилике, добија се ^тек]_могу- 
iinocT да се пружи оцена o стању у  нашој земљи. 
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To сам учинио због тога, што ништа није лак- 
ше но данас критиковати и чииити приговоре еко- 
ноиомској и финансијској политици. To има и своју 
логику, јер долази огуда шго су тешкоће у при- 
иредном животу врло велике, и што под угицајем 
фзктичких TOKiba, тешко^а и брига приговори су 
оштри и учестани. Појединци, друштвене класе, ор- 
ганизације и корпорације чине предлоге и врше 
утицај, да би се ситуација поправила. Обично у 
томе смислу, да се њихова ситуација поправи на 
тчрет осталих. Због тога видимо, да законодасвтво 
готово у свима земљама регулише поједина питања 
н иптересе врло често на штету целине. Све ове 
мере понекада уклањају једну тешкоћу да би отво- 
риле брешу низу нових тешкоћа. Води се залудна 
борба, да у болесној привреди један ред или дру- 
штаена класа буде здрава. 

У међународном погледу иста je ситуација. Сва- 
ка je национална привреда за себе, одвојена од друге 
и чини напоре да буде поштеђена од економских 
и финзнсијских недаћа. Ha томе путу отишло се 
тако далеко, да се не зна куда he се доспети, ако 
се овако продужи. Економска изолација, иемање 
солидариости у битиим економским иазорима, још 
мање увиђавности за велике и опште ицтересе, ба- 
цају државе на пут безуспешиог спасавања својих 
уских интереса, a свима предузетим мерама ианосе 
само себи штете, a и другнма. Оваквом политиком 
шкоди се целом свету, a највише трпе баш они на- 
роди, који су иаЈБећи и чији су интереси у свима 

' земљама заступљени. Економска политика, која je 
данас у курсу, разорила je и покидала финансијске 
везе у свету. Неплаћање обавеза у међународним 
односима без мало je обичан догађај, Валутнз ситу- 
ација, која je великим напорима санирана после 
иифлације, тек пре четири до пет година, начета је- 

Међународна трговина опала je ca 60% пре- 
ма 1929 годиии. Више од 50 држава повисиле су 
своје царине, 21 држава завела je контингентира1Бе 
Уеозз, девнзна ограничеша, строжија или слабија 
прихватило je врло велики број двжава, a траис 
фгрмораториум долази као логична последица све- 
ra тога. 

Терети и порези заводе се и повисују код 
свију држава. Летећи дугови су на дневном реду, 
чине се надчовечански иапори, да се у јавннм фи- 
нансијама направи ред. 

Болест je интерконтинентална..... 
Жели ли свет да оздрави, мора бнти спремаи 

на жртве, без њих се не може из овога craiba изцћи. 
Behu и богатији народи морају више изгубити, јер 
су више ангажовани. Треба стварношћу живота 
разбити илузију цифара. One, које су некада прет- 
ртављале  вредности,   морзју   се  данас   читати   као 

успомене шта je некада било, и какву je трагедију 
свет претрпео. To су управо најречитији мемоари 
из економског рата, који воде народи једап проти- 
ву другога, сви противу свију, ради постигнућа јед- 
ног недостижног циља, у капиталистичкој привредн, 
потпуне економске неаависности држава. 

У таквим приликама наших u светских remKolia, 
које су се одомаИиле и нашле места на целој куг- 
ли земаљској, убацује се у нашу земљу дефе- 
тизам, који економске недаће целога света ставља 
у борбу противу режима у Југославију и злоупо- 
требљава их у политичке сврхе, a у корисг поје- 
диних личности и политичких групацнја. Налазим, 
да су и наши напори у савлађивању ових тешкоћа, 
упућени na то да се спречи mupeibe таквог дефе- 
тизма, јер се негацнјом ништа не постизава, eeli 
само позитивним радом. Дефетизмом само се оте- 
жава привредно деловање нашега народа. Због тога 
нам je дужност реНи свима онима, који опште еко- 
номске и финасијске тешкоће свију континената 
искоришћују као аргументе у своје политичке свр- 
хе: Немогуће je имати благостање у једној банови- 
ни, док нема благостања у Југославији, a у Југо- 
славији, као и у другим државама, док се не среде 
прилике у међународним привредним односима. Не- 
ма мађијске руке која то преко ноћн може створи- 
ти, нитн политике ни режима, који би то сам собом 
као такав донео, без међународне сарадње, na био 
он парламентарно-монархистички, републикански, фе- 
деративни или централистички. Само међународиа 
сарадња може дати трајан и позитиван резултат, 
a ми нашом снагом политиком томе доприносимо, 
да се овај идеал претвори у стварносг, сгварајујт 
искрену сарадњу, политичку и еконоску у Сред- 
њој Европн, закључешем скорашњег пакта Мале 
Антанте. 

Економски проблеми много су већи и јачи да 
би се могли само на унуграшњој политичкој позор- 
ницн ЈугославиЈе решити. 

Пред нама су велике тешкоће и ми морамо 
бити свеснн да ћемо на њих наилазити још дуго вре- 
мена. Због тога потребпо je у раду за добро иа- 
рода и земље имати чврсто увереше, да се ради 
једна добра и корнсна ствар и само они, који нма- 
ју такво уверење, моћи he савладати reiiiKolie и 
неприлике које су пред нама. Само тако може се 
постићи успех ако смо решени да жртвујемо све 
личне и ситне интересе, великој ствари да би ona 
победила. 

Са таквим уверењима, a свесни свега, што пас 
чека, ja вас молим господо народни посланици, да 
предложени  буџет  прихода  и  расхода  за   1933/34 



8 XXXVIII Редовни састанак — 13 марта 1933 r. 

годнну са Финансијским законом и извештајем Фи- 
пансијског одбора изволите примитн. (Буран аплауз 
и узвици живео). 

Потпретседпик др. Коета Поповић: Има реч 
известилац маи,ине    r.   др. Фрањо Грубер. 

ИзвесШалац мањина др. Фрањо Грубер: Про- 
чита одвојено мишљење, (умножено и раздато на- 
родним посланицима). 

Претседпик др. Коста   Куманудн:   Има   реч 
r. др. Славко LLIehepoB да прочита извештај мањине. 

Др. Славко IIIeliepoB прочита   извештај   ма- 
њнне. (Умножеи   и   раздан народним  послаиицнма). 

Претселтш   др. Коста Кумануди:   Има   реч 
Министар финансија г. др. Милорад Ђорјјеви}!. 

Министар фпнансија др. Мплорад Ђорђевић: 
Господо народнн посланици, два су циља која тре- 
ба да постигне један добар, здрав и реалан пред- 
лог буџета. Једаи je циљ, да предлог буџета обу- 
хватн у целини потребе државног апарата и да 
створн могућност том апарату да фуикционише у 
складу са позитивним закопима. Други je циљ, да 
предлог буџета буде у складу са привредиим мо- 
гућносгима земље. Ta два циља била су руководно 
иачело при изради буџета за 1933/34 годину. Овај 
предлог буџета показује се у укупној суми од 
10.438,326.579 динара. Ta укупна сума je мања од 
укугше суме буџета за 1932/33 годипу, који je да- 
нас на снази, sa 884,873.421 динара, a према пред- 
логу буџета за 1931/32 годину, којн je завршен 31 
марта (фошле године, показује се разлика од пуне 
три милијарде ссам стотина милиона динара. Го- 
сподо, у иашој финанснјској историји, — ja то на- 
глашујем без икаквих личних претензија, ие гледа- 
јући у томе неку личну заслугу, иема примера да 
се je једаи буџет, у року од годииу дана, CMaibHO 
у овако високом износу. 

Смашење у том пзносу резултат je у првом 
реду оне тежи^е, коју сам и малочас нагласио, да 
наш буџет буде стварио, ефективно доведен у склад 
са привредним могућностима земље. Да те тежње 
није било, да она није била ополико искрена, ко- 
лнко je стварно била код Краљепске владе при 
изради овог предлога буџета, као и буџета којч je 
данас на снази, ово смањење могло je бити и мање 
na да се ипак да бранити оним добро познатим 
разтозима o еволуцији државног живота, која на- 
меће извесне расходе, који се не могу отклонити, 
a да не буде доведено у питачЈе нормално фуик- 
кционнсања државног апарата, или јелног дела тога 
апарата. Да бисмо ипак стручно и исправпо проце- 
иили висину предлога буџета за 1933/34 годнну, 
морвмо водити рачуна пре свега да овај буџетски 
предлог као и предлог буџега који му претходи 
садржи у ствари два прилично различна дела: један 
део, то je буџет опште државне админнстрације, 
a други део je буџет државпих привредиих преду- 

'зећа. Сасвим je слободпо и потпуно логичио тре- 
тирати ова два  дела  нашег државног буџета одво- 

јено, независно један од другога, сматрати их скоро 
као крушку и јабуку. Отуда je логично и не саби- 
рати укуппе цифре та два буџета, nero говоритн 
само o појединачиим збнрним изиосима за један и 
други део. Зашто то? Зато што се та два дела na- 
mer буџета разликују у првом реду no шиховој 
правној природи, у другом реду no љиховом еко- 
помском карактеру и, пајзад, no врсти прихода којн 
служе за покриће расхода садржаних у сваком од 
та два дела буџета. 

Први део нашег бупета: општа државна адми- 
нисграција, претставља облигатве државне расходе, 
one расходе, који се морају вршити да би дрн<ава 
сачувала своје елемеитарне атрибуде организоване 
друштвепе заједнице. Ти расходи одговарају обли- 
гатним и елементарним фукцијама државе, one и 
онакве државе каквом се ona приказивала у првим 
фазама држбвно-правног разви1ја уопште. 

Други део буџета  за  привредна државпа пре- 
дузећа, претставл.а факултативне  расходе,   расходе 
за оне државпе установе, без   којих држава не мо- 
же битп, a да ипак остане држава, за расходе уста- 
нова   и   предузеИа,  која  се  скоро сшо код нас, у 
нзшој   земл.и,  палазе  у целипи у држзвној режији. 

У већини других  земаља те установе и преду- 
зећа су у приватној режији. Рекох да се та два дела 
буџега   разликују   још   и   no   њиховом   економском 
карактеру. Заиста, расходн   садржанн у првом делу 
буџега дпректно   су   непродуктивни,   они се троше 
зато  да   бп државна машина   могла фупкциоиисати, 
Расходп   другог  дела   буџега   су директно продук- 
тивни.   Кроз   устапове   које су садражане у другом 
делу буцета, држава се   појављује у улози трговца, 
индусгријалца, предузетника уопште.   Најзад,   трећа 
карактеристичпа   разлика за onaj део  буџета  јесте, 
што   се   расходи   једног   и   другог дела   покрнвају 
разним врстама прихода. Док за расходе опште др- 
жавпе   адмипистрације   служе    фискални    прпходи, 
onu, које   држапа   најве11им делом   убнра   no   свом 
праву суверепитега, из прихода,  који   прегставлзају 
принудмн    допринос   сваког   појединца    за    опште 
јавне   потребе,  дотле   су   приходи,   којн служе за 
noKpnlie оног  другог дела буџета чисто прирведни, 
немају ничег принудног, претставл.ају у ствари само 
компевзацпју и еквивалепт за изоесну врсту услуга, 
које држава чинп појединцнма   исто онако као што 
и други поједннци те услуге врше. 

Господо, с обзиром na те осповпе разлике, 
које постоје између два дела буџета или још npe- 
цчзније речепо између два наша буџета, o којима 
имамо да решавамо, ваља нагласити одмах, да nn 
критеријум no коме треба продењивати виснну 
укупних расхода садржаних у једном и другом бу- 
џету ne може бити једап истн. Оправдапо je, у духу 
je добре и здраве фипанспјске политике, да расходи 
садржапи у оном првом делу буцета, буду што нижи, 
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да буду најиижи колико je то могуће, да би по- 
требе државног апарага биле колнко толико за- 
довол,не. To, ме1)3'тим, не мора бити ннтерес и циљ 
кад се ради o расходима пршзрединх ripe;iy3eiia. Не 
треба генералисати, и ja то не чиним, али у нрло 
много случајева, код тнх предузећа, повећан расход 
je баш услов, да би се повећали приходи, да би се 
појачао рентабнлитет тих предузеНа и да би след- 
сгвена и дркавна цеаина од тог предуаеЈш имала 
максималну корист, директиу и индиректну. 

O тим напомеиама, господо, мора се водити 
рачуна, кад се процењује наш предлог буџета. И 
чини ми се, ако се o њима води рачупа, да пам 
оида — с обзиром на све остале услове и преду- 
слове, од којих зависи висина једног буиета, оиа 
глобалиа цнфра, са којом сам оперисао малочас, 
uelie изгледати сувише прекорачена. 

Ta глобална цифра се репатрира na два дела 
буџета, како следује: буџет опште адмиинстрације 
износи 6,989,896.910 динара, a предлог буџета др- 
жавннх привредних предузе11а износи 3,448,429.669 
динара. 

Укупно cMaibeite новог предлога буџета према 
буиету, који je данас на снази, износи 884,000.000 
динара и репатрира се као смањење на ова два дела 
буџета овако: буџет опште државне администрације 
мањи je од данашњег буџета за 585,223.755 динара, a 
предлог буџета државннх прнвредних предузећа 
мањи je за 299,649.666 динара. 

Оба ова предлога буџета, господо, су од Кра- 
љевске Владе билн предложени Финанснјском од- 
бору у овим износимт, н у истим тим нзноснма од 
Финансијског одбора они су предложени пленуму 
Народне  скупштине. 

Господо, привредне тешкоће, са којима се 
бори наша земља, пису мале, ни безвачајне. И зато 
мепе никада не би изнеиадило питање: Зар овај 
предлог буџета, н поред свих драстичних и радн- 
калних редукција, које су у њему извршене у од- 
носу према ранијнм буџетима, — не би могао бнти 
мањи? Несумл.иво да! Али, господо, то далЈе сма- 
и.ење не може се постићи хируршкнм ножем, ие 
може се постиНи директном ампутацијом! Треба 
дугог и систематског рада, да се створе нарочити 
предуслови за дубље, за снажније редукцнје рас- 
хода у нашем буџету, na да се те редукције cnpo- 
веду без штете no нормалан ток државпих послова. 
Треба, господо, демонтирати машину, која je кроз 
пуннх 14 година монтирана са тежп.ом, да што 
боље и што потпуније одговори потребама земл^е 
и народа. Велико je питан>е, да ли се при том де- 
монтираЈву ие би нешто покварило? 

У сваком случају, ако би се и кад би се томо 
послу приступило, морало би се поступати ваиредио 
опрезпо, морало би се строго водити рачуна да се 

i полазећи од најбоље и најискреније  тежње за по- 

бољшаљем и CMaibeibeM буџета, и у вези с тим, не- 
што поправи и буџет смап.и, смаљењем   фискалног 
onTepelicn.a   народа —   не   постигне,   напротив,   у 
крајњем резултату баш обриуто од  оиога чему се 
тежи. У сваком случају за тај далекосежии рефор- 
мни рад   у нашој   државној   админнстрацнји   треба 
много времена и много студија. До времена израде 
буџета за 1933|34 годниу, тај огромии, далекосежпн 
и реформпи рад иије се могао извршити, ни спр"- 
вести. Стога, na оно питање: да ли предлог буџета 
према постојећем^стапЈу ипак ne би могао битн мањи, 
мислим   можемо   дати прилично одре1)еи   одговор, 
ако нзвршимо једпу кратку и макар  сумариу   ана- 
лизу предложепнх рао.ода у овом предлогу буџета. 

Ваш известилац олакшао je мој труд великим 
делом, те ми nehe бити потребпо да залазим у све 
детаље те аналнзе. Ja hy вам само паговестнтн не- 
колпко цнфара, иеколико   крупних група   расхода, 
којп су морали доћи до изражаја у овом предлогу 
буџета.   Према њима ћете ви процепнти колнко je 
релатпвио уска ona мрежа, no којој се могао кре- 
тати Министар фииаисија, приликом израде буџета, 
и спроводптн редукцију. Ja остављам no страпи бу- 
џет државних принредпнх предузеНа, јер се у томе 
буџету редукције могу   вршпти, с обзиром na ста- 
дијум у коме   се   дапашњи буџет палази, само   na 
штету рада, иа   штету стварног продуктнвитета   и 
рентабилитета   тих предузећа.   Да je   то   тако, го- 
сподо, o томе су као пајбољи доказ подаци o рас- 
ходима. који се фактично врше и који показују да 
се, поред свих nanopa и пастојавања за компреспју 
расхода, опи ппак врше \00п/0. Ограппчимо се, да- 
кле, na onaj део буџета опште државпе адмнпнстра- 
ције за који сам и малочас казао да се љегова ви- 
снпа   може   слободпо   проце11>пвати   no различпом 
критеријуму, него   код другог   дела  буџета и код 
кога су редукције расхода пожељпе више nero код 
опог другог.   У делу   бумета опште држ. адмнпи- 
страције пма такође две групе расхода, које се ме- 
l)yco6iio битно разликују. Једпа група обухвата one 
расходе, који   аутоматски резултпрају   из претход- 
пих   правнпх   оспова,    и  ти   расходи   се   у   буџет 
уносе скоро без днскусије, јер je љихово yiiouieibe 
у буџет   диктовапо позитивнпм   законским   одред- 
бама.  Te одредбе mije   могуИе дерогирати при из- 
ради тако круппог и деликатпог посла као што je 
државни буџет.   У тој групн   расхода, за   коју би 
се могло казати, да везује руке   Мипистру  финап- 
сија, јер му спутава   сваку   личну   ипицијатнву, na 
прво   место долазе пензије и ипвалидске   потпоре. 

Расходи   na   пепзнје износе, господо no пред- 
логу буџета 915,000.000   динара у округлој цифрн. 
O тој цифри било je често говора и у Фипапсијском 
одбору,   и  у   Народпом рпетставппштву,   у једном 
и   другом Дому,   a   биће   још   говора и у будуће. 
Ja, господо,   нисам   тога мишљења нити имам нлу- 
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знје, да ће се снижаваи.у те цнфре моћи лако 
приступнти господо, пензије претставлЈају стечеиа 
злконска прлва. Тешко je у једној правној држави 
у једном устаљеном правном поретку, рушити 
стечена законска права. To je први разлог, који 
у неку руку, таигира прошлост. Али има разлога 
којн тангирају и будућност, и o којима једна парла- 
мертарна влада мора строго да води рачуна. Ти 
разлозн су, да се не сме убијати морал код оннх 
који су се упослили као државни службеницп, рачу- 
најући na то, да у старости имају оснгурану егзн- 
стенцију. Опасан je пут, који се често олако суге- 
рира, да се приступн ревизнји пеизнја, да се оне 
редуцирају, да се ннште стечепа права. Господо, 
пензнјске принадлежностн, које укупно износе суму 
од 915,000.000 дннара, имају једаи елемепат, који 
се сме и мбже дирати, то су додаци на скупоћу. 
To je Beli у два маха и учињено и благодарећи 
томе снижењу додатака na скупо1)у. укупан пред- 
лог буџета на иензије показао je зпатно снижење 
према садашњој суми. Али господо, у саме оснознс 
пензијске принадлежносгн тешко би било дирати, 
јер бојим се да би моралин ефекат ове мере бно 
такав, да би omi. којн су данас у цржавној служби 
казали: . Државна власг ти не гарантује сретства за 
егзистеицију онда кад ne будеш могао више да 
радиш и кад будеш морао да изађеш из државне 
службе. Зато док си још у државној служби, 
постарај се, како зпаш и како умеш, да себи 
обезбедиш старост." Од те реперкусије треба се 
добро чуиати, и треба добро проучити све мере, 
које би ишле na то, да се кредит na пензијске 
принадлежности у буџету снизи. Има дакле једиа 
полигика која се мора у том погледу водити, са 
свом потребном рпрезношћу. Господо, mije то 
случајно, нити резултат некакве погрешке, узев 
питање у целинн, што су пензијске прннадлеж- 
ности код иас овако внсоке. 06jamibeibe за тај 
факт може се наћи прво у нашој болној прошлостн, 
у времену у коме смо бнли разједињени. 

Југославија je као што знате, паследиа држа" 
ва, иаследница. Ona je примила велнки број пензио 
нера, бивше Аустроугарске Монархије; ii)HX још н 
данас има на државиом буџету, a биће их све док 
природним путем, не престану бити платежиици 
државне касе Краљевиие Југославије. 

Добрим делом, господо, узрок внсоком делу 
износа пензиског креднта, код нас су наше поли- 
тичке прилике, у току последњих децеиија. прили- 
ке које ви знате добро, и због којнх je многи др- 
жавни посленик, можда и пре времена, отишао у 
пензију. Најзад велики узрок, који сам можда тре- 
бао на првом месту поменути, јесте рат. У држа- 
вној служби се и данас у великом броју, иалази 
она генерација. која je преко своје  главе претури- 

ла од 1914 до 1918 године све ужасе светске ка- 
таклнзме. И, господо, морамо рачунати с тим, да 
je радпа способиост великог броја тих људи, осе- 
тно умањена и да je многи од њих, upe времена 
отишао у пеизију, н оптеретио државии буџет, не- 
ro што бн то иначе било. 

Господо, са неминоиностима се морамо мирити, 
и за мене су ови разлози довољни, да се мирим 
са цифром од 915 милиона. 

Имамо, господо, у истој гругш расхода нашег 
предлога буџета државне адмннистрације, расход 
Врхозне државне управе који износи 120 милиоиа 
Имамо, најзад, расход на државне дугове, не само 
оне, који су садржани у разделу државннх дугова, 
где су само анунтетн за консолндоване државне 
лугове, него и ситие суме, растурене no свима ос- 
талим буметским разделима, које све укупно дају 
износ од 1 милиарду и 800 милиона динара. Taj, да 
ra назовем, консолндовани део предлога буџета 
админнстрације, износи близу 3 милиарде, тачно 2 
милиарде 927 милнона. Toj цифрн господо треба 
додати, и укупну суму личних расхода, садржаннх 
у предлогу буџета администрације. Допуштено je 
поставити питање: та цифра се може сиизити, ако 
се снизе прииадлежности, нли ако се снизи број. 
Краљевска влада инје сматрала за могуће, да и са 
овим буџетским предлогом снижава принадлежво- 
сти државиом особљу. Te принадлежиости су, као што 
je позиато, снижаване код uac у три маха. Прили- 
ком ступања иа сиагу садашњег чиновннчког за- 
кона 1 априла 1931 године, затим у септомбру ме- 
сецу 1931 године, no други пут, и приликом сту- 
пања na спагу садаљег буџета, т. ј. 1 априла 1932 
године, no трећи пут. 

Тако je укуппа редукција припадлежности за 
велики број државних платежника отишла до скоро 
30Vo иише него у ма којој од европских земаља, и 
ако je у већипи европских земаља, чак и оних које 
пису богатије од Југославије, висина припадлежности, 
бар активвих службеника, била већа него што je 
случај код нас. Господо, пије се смело даље ићи, јер 
се o извеспој граници. мора водити рачуна, ако ne 
ради соцфлних и хуманих обзира, оно ради држав- 
них интереса, у циљу да се спречи гангрена у држав- 
пом апарату, која би се, нарочнто у времену у коме 
живимо, можда тешко спречвла, ако би се људима, 
који за државу треба да раде, одузело и ono што 
je мипимум за живот. 

Господо, та сума na личне расходе у предлогу 
буџета опште администрације износи 2,595.000.000.— 
сабрана са горњом цнфром, na тај збир одузет од 
укупног износа предлога буџета за 1933/34 годипу, 
за општу администрацију разуме се остаје нам раз- 
лика од 1,500.000.000.— тачно 1,466,000.000.—. To 
би, господо, v ствари, била та маржа, то оперативво 
поље, како   сам ra  назвао   у Финансијском одбору, 
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за Министра финантија, на које би Министар финан- 
сија могао да пусти у дејство свој мач. A из те 
суме, из 1.5000,000.000.— треба да се финансирају 
м .теријалне потребе наше просвете, правосуђе, уну- 
трашња управа, дакле безбедности; загим материјалне 
потребе војске и све остале потребе, које служе 
привредним, културним и социјалним задацима државе 

Тако, господо, ето и сумарно вршећи анализу 
предлога буџета, ja мислим да се ипак, може доћи 
објективно до закључка, да смо се прилично при- 
ближили оној крајњој граници, o којој je реч у моме 
шсменом експозеу, преко које се, заиста, не може 
кћи, a да се не доведу у питање велики внтални 
интереси наше земље. 

Господо, друго једно питање, које je, опег, од 
примордијалног интереса за процену једног буџет- 
ског предлога, јесте питање буџетске равнотеже, на- 
ч- на на који je она обезбеђена. 

Господо, да у томе погледу, одмах у почетку 
ouora поглавља мога експозеа, будемо начисто. Ако 
од мене тражите, да буџет прогласим за јеванђел>е, 
дч на ib ставим десну руку и да се закунем : да he 
тај буџет тако бити и остварен, ja hy нам слободно, 
одговорити: Hel Зато не преузимам гаранције. Лли 
пам, господо, могу дати гаранције, да буџет није 
рађен као песма, no произвољним елементима, него 
no изаесним позитивним чињеницама, уз корекције, 
које се морају вршити и које се, такође, базирају нп 
доиеши законима, 

Господо,   ии   знате   мој   став у овом   погледу. 
Ja hy бити  слободан  да  вас потсетим на речи које 
сам са овог истог места изговорио пре годину дана, 
кад се je радило o буџету за 1932|33 годину. И тада 
су чињени   приговори   стабилности  равнотеже и на- 
чину на који су били прелиминираии расходи и при- 
ходи у буџетском   предлогу.   Ja   сам рекао:    „Наш 
предлог   буџега показује се са уравнотеженим при- 
ходима и расходима. У колико je та равнотежа ста- 
билна   тешко je,   господо,   и у овоме   nHTaiby б^ти 
потпуно афирмативан. Прилике су тешке, мешају се 
из дана у дан.   Пророк бити немогуће je.    Па ипак, 
ми мислимо,  да можемо слободно рећи,   да се je у 
опрезности и предвиђаљу прихода који се могу оче- 
кивати у наредној   буџетској   години   за подмиреиЈе 
расхода прелиминираних у предлогу буџета ишло до 
крајњих граница. При процени прихода у npeдлогу бу- 
џета за 1933/34 годину ми смо се равнали, у главном, no 
резултатима наплате за првих десет месеци текуће бу- 
џетске године. Али и при томе нисмо бнли сувише опти- 
мисти". To je из стенографских бележака. Рекао сам 
даље : »Озбиљна штедља спроведена je у свима прав- 
цима. To се мора призиати, али господо, ако би при- 
лике у наредној   буџетској   години диктовале нове 
напоре, Влада се nehe устезати да их учини". Рекао 
сам да je данас тешко   бити пророк у погледу раз- 
воја наших привредних прилика. To бих имао и сада 

да поновим. Буџет je само акт предвиђања и у овоме 
предлогу Влада се трудила, колнко je могуће, дт 
буде реалнија. Прилике he показати колико je сна 
у томе успела. Ако прилике покажу да није успела, 
што није немогуће, она he се трудити да се прил: - 
годи новим приликама". И ево, господо, опет из сте- 
ногргфских бележака: „У плану фингнсија за наредну 
годину није искључена евентуалност подбацивиња 
прихода, и баш због тога су предвиђене законске 
одредбе из којих треба да резултирају нови прихоаи, 
који би бар делимично покрили расходе. A у колико 
буџетска равиотежа не може бити осигурана, Владл 
he предложити ноЕе мере, да no сваку цену држав! е 
приходе прилагоди расходима". 

Господо, тако сам говорио npe годину дчнп. 
Ево, TO вам исто понављам и овог пута. 

Господо, Финансијски одбор Народне скуп- 
штине у својој великој ве1шни дао je за право Влади 
у погледу процене расхода у прегледу буџета за 
1933/34 годину, јер je те расходе прнхватио онакве 
какви су предложеии. He може се pehn да тежња и 
амбиција Финансијског одбора није била да извршн 
извесну компресију расхода. Увиђало се, да, с обзи- 
ром на обим државнога апарата, стање државне ор- 
ганизације, то није Moryhe. И заиста, господо, гле- 
AajyhH ствари онако како стоје данас, оне потребе 
како су прелиминнране у предлогу буџета 1933/34 
претстављају минимум. 

У погледу прихода, господо, ми смо процепу 
вршили према резултатима наплате за првих 8 ме- 
сеца теку11е буџетске године, али још уз корекције 
које се заснивају на новим законима донетим у те- 
Kyhoj буџетској години, из којих треба да резулти- 
рају приходи. Ви знате да je у августу месецу no- 
дностручена осповна и скупна пореза на пословии 
промет, и у моменгу када je предлог буџета paljen, 
то подвостручење скупне порезе и пореза на по- 
словни промет није било дошло до изражаја. Исто 
то важи и за повишење трошарине на uiehep и за- 
Boijeibe трошарине на електричну струју. Сви ти 
приходи тек у наредним месецима могу наступити 
и no4ehe да показују свој ефекат онда када буду 
у администрацији извршене све припремне мере да 
би се њихова наплата вршила брзо и уредно. Дакле, 
господо, те корекције биле су допуштене и биле 
су Moryhe. Стало ми je да увернм Иародну скуп- 
штину, да he Краљевска влада и у току наредне 
буџетске године, као и у току ове буџетске ro- 
дине, сматрати за највиши циљ своје финансијске 
политике, да no сваку цену обезбеди буџетску рл - 
нотежу, да заштити наше државне фиканснје од 
дефицита, од великих дефицита, o којима je онако 
потпуно и документовано говорио и ваш известилац 
r. Гавриловић, и да на тај начин спречи да наше 
државне   финансије   пођу на најопаснију низбрдицу. 
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Господо, ja мислим да ми нећете замерити не- 
скромност ако се у овим наводима позоием и на 
праксу и na начин вођења фипансирања у току те- 
куће буџетске године. Из прегледа прихода и рас- 
хода, који садрже апсолутно тачне књиговодствене 
податке, који се прегледи објављују свакога месеиа, 
ви сте могли видети да je буџетска равнотежа у 
нашем финансирању досада одржан'. Ви сте видели 
рецимо, за првих десет месеца текуће буџетске ro- 
дине, да се како код расхода опште државне адми- 
нистрације, тако и код расхода државпих привред- 
них предузеИа равнотежа скоро стопроцентно одр- 
жава. Истина je, и то je лојално показано у тим 
подацима, којима се даје најшири публицитет, да je 
држанна благајна имала једап износ ликвидираних a 
неисплаћених рачуна од 290,000.000 динара. Не за- 
боравите, господо, међутим и то да ту улази и 
цифра од 118,000.000 која пада na државпа при- 
вредпа предузеИа, na саобраћај, који се финансира 
из сопствених прихода, a да je онај остагак покри- 
вен у потпуности прнходима, који су ефективно о- 
стварени, али који, из ма којих разлога, још нису 
могли битн предати држвној благајни. 

И тамо je показано, да су сви ти приходи били 
предати државној благајни, не само да би тај изпос 
био ликвидиран и неисплаИени рачуни од 150 ми- 
лиона динара били Hcr^aheim, него се преко тога 
показује још један суфицит од 60 и неколико ми- 
лиона динара. 

Господо, ма како мислнла господа, која из нај- 
добронамериијих побуда имају само критички став 
према иачину којим се воде наше државне финанснје, 
ипак овај резултат постигнут у току протекле ro- 
дине није за потцењивање. Морам да подвучем, без 
личних претензија, да je овај H'nop у во1јењу нашнх 
државних финансија добио своје признање на врло 
ауторитативним и стручним форумима у иностран- 
ству. Баш тај напор највише je допринео да нам се, 
приликом преговора за регулисање наших фннанснј- 
ских обавеза, изађе у сусрет до крајњих граница. 
Преговори na које чиним у овај мах алузију су о- 
кончани, a арапжман парафиран. 

Гссподо, треће једно митање које je од зна- 
чаја, од великог значаја, кад се расправља o једном 
буџетском предлогу и питање напосе, које за вас 
као народне претсгавнике има свакако највећи ин- 
терес јесте питање односа фискалногоптерећења и у 
предлогу буџета садржан према националном до- 
хотку, у првом реду питање самог оптер ћења фис- 
калног. 

Цео наш буџет, господо, од 10 милијарди 438 
милиона, не преставља фискално оптерећење, не npe- 
ставл.з ra за цео износ буџета државних привредиих 
предузећа, у којима приходи не значе никакав намет, 
никакве дажбине, него значе еквиваленат за услуге. 

које држава чини аналогно онима Koje чине и поје- 
динци. Од укупне суме прихода, који служе за по- 
криће расхода опште државне адмннистрације, a то 
je 6 милијарди 989 милиона, има такође један део, 
који ваља одузети. Taj део престављзју вишкови 
прихода привредних предузећа, који се мешају са 
чисто фискалним приходима, a затим и разни при- 
ходи који су највећим делом привредног карактера. 
C тим корекцијама, укупно фискално оптерећење no 
основу државног бумета износи 6,200.000.000 динара 
у укупној цифри. Ha тој бази рачунато оптерећење 
no глави стаповника у нашој земљи износи 445,92 
динара. 

Ta сума не изгледа мала, господо, али у од- 
носу према фискалном onTepelieity у већипи других 
европских земмља, она није претерана. Тако да уз- 
мемо неколико цифара, оптерећења, no изјави стано- 
вишта no основу државног буџета износи у Бугар- 
ској 321, у Грчкој 4S8, у Румунији 536, у Мађарској 
863, у Чехословачкој 921, у Аустрнји 1563, у Ига- 
лији 1178, у Немачкој 1392, у Фрапцуској 2131 иу 
Енглеској 3638 динара. 

Од ових земаља само je у Бугарској фискалпо 
oniepeheibe no глави становника и no основу држав- 
ног буџета мање него у нашој земљи. Истипа je, 
господо, да уз то опгерећење no државном буџету 
треба рачупати и оптереИење no самоуправним бу- 
џетима: баповинским и општинским. По подацима o 
висипи самоуправних памета за 1931 годину оптере- 
ћење no глави становника no овом основу у пашој 
земљи износи 136,43 дин., што значи да укупно фис- 
кално onrepeheibe, како no основу државног буџега 
тако и no основу самоуправних дажбина, износи 
582.35 дип. 

Господо, ово се оптерећење не приказује тако 
претерано, али да би се добила права слика o ње- 
говој висини треба водитн рачупа o његовом односу 
према укупном националном дохотку, Ви ћете се се- 
тиги, господо, да je наш пгциопални доходак у 1926 
години према тадашњим цеиама био процењен на 
69 600 милиона. По једној пакнадпој процени, која се 
оснивала na корекцији цена из 1931 године, укупна 
сума je сведепа na 42 милијарде. Ако међутим, рав- 
најуИи се no индексу бројева за 1932 годипу, одно- 
сно no паду нндекса бројева у 1932 години, према 
ономе из 1931 године, извршимо пову корекцију 
опда можемо рачупати са цифром од 35 милијарди 
Осам милијарди колико укупно изооси фискалпо on 
терећеше no државном буџету и самоуправним бу 
џетима у односу према цифри од 35 милијарди, ко 
лико претставл.а укуппи национални доходак, je пре- 
стављају од 22,80/о- Ta сума je треба рећи још увек 
мања него у већини европских земаља, нарочито je 
мања него у свим издусгрнским земљама. Ипак пам 
то не сме служити као основ за нарочити оптимизам 
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У процени наших привредних прилика и перспектива 
у којим се приказује извршење буџета за 1933-34 
годину. 

Taj однос je непонољап, господо, јер у земљи, 
оскудној капиталима као што je наша са неразније- 
иом штедљом, државна политика мора бити упрап- 
љена на то, да се за потребе државне, нарочнто 
one, које немају директаи продуктиваи карактер, 
узима што Maibe, да би остало што више за еко- 
номско подизаље н унапређеп.е земље. 

Господо, требало би да речем    нешто   o пер- 
спективама   сакојима   очекујемо   извршење   новога 
предлога буџета.   Најделикатпија   материја,  најкли- 
завнји   тереи!   Опасно   je   бити   афирмативан ма у 
коме правцу у данашњим nopeMelieiiHM одпосима, у 
ситуацији   у којој се не зиа шта носи сутраши.нца. 
Ta тешкоћа господо предвиђена je нарочито велика 
у аграрним   землЈама,   у ред којих   долази   н наша 
земл)а. Кл>уч наше   привредне   снтуације je ипак у 
жетви.   AKO она буде повољиа и ако услови унов- 
4eiba главних земалЈСкик производа буду бар онакви 
какви су даиас,   можемо очекивати   да heino буџет 
за 1933/34 годину извршити  под приличпо пормал- 
ним условима,   наиме   да   ћемо,   као и у току   ове 
буџетске   годнпе,   успети да обезбедимо   минимум 
државних потреба,   да покријемо  основне државне 
расходе и да сачувамо државни кредит у земљи и 
на страии. У сваком случају,   господо, не треба се 
заваравати   никаквом   илузијом   и   већ   данас  валза 
рачунати са потребом нових напора, ако их потребе 
буду диктовале, na чак и са потребом евентуалиих 
нових жртава,   које се   морају  тражнти   од свих и 
које свако мора примити, кад се ради o томе да се 
одржи добар   ред у државннм   фннансијама,  да се 
омогући нормалан државни   живот.   Буцетска   рав- 
нотежа,    као   и   досада,    остаје   и   у   будуће   ка- 
мен темељац   наше  финаисијске политике.   У томе 
погледу ништа се није променило и ништа се неће 
промеиитн.   Ja вам овога пута  не наглашавам и не 
понавлЈам ништа ново, све сте чули, a то je у глав- 
ном зато, што ништа новога и нема и неће бити у 
методама   са којима   смо намерни   да воднмо наше 
јавне фииансије.  Остајемо   доследнн   потпуно onoj 
липији коју  смо   истакли   првих  дана,   лнпији која 
јшди заштити,   no сваку   цену, државпога кредита, 
обезбеЈЈеп.у буџетске равпотеже и снажеи.у н одр- 
жан.у курса пароднога новца. Ти постулати ocralie 
и у будућпости,   као што су били  и досада, руко- 
водно гесло наше фипапсијске  политике. 

НеИемо пишта мењати зато што a priori ве- 
рујемо да су тн прппципи добри, јер су окушапи, 
јер су се искуством потврднли као пајбол.и. Hehe- 
мо их мењати зато што и у иашем прнмеру опи 
нису дали лоше резултате. Кроз пајстрашпнју буру, 
коју je наша земља познала од свога формпрап.а, 
ипак се наш   фипапснјски   брод   очувао и  није се 

пасукао. Наше je увереље, ако продужимо истим 
методама, да се он ни у будеће nehe пасукати. 

Остало би ми још да подвучем потребу o KO- 

JOJ сам Beh казао неку реч: да се здрава фнпапсиј- 
ска политика може са устехом водити само у ко- 
лико свн позванн фактори иду руку под руку у 
корак, у колико сви имају подједнако схватаље др- 
жавних и народних иптереса. Хтео сам да подвучем 
да у том настојању, улога Народне скупштине мо- 
же и треба да буде нарочито зпачајна. Потпора, 
која за ту и такву финаисијску политику буде пру- 
жена КраЛ)евској влади, имаће нарочито значајног 
пснхолошхог ефекта и, no мом дубоком yBepeiby, 
утицаће снажно на васпоставЛ)ање поремећеног по- 
Bepeiba у нашој земл.и. Слога, или бар искрепа 
потпора од страпе Народне скупштипе у овом до- 
мепу рада владиног, сматрам да he пајбоЛ)е, одго- 
ворити, великим народпим н државним интересима. 
У увереп>у да he и Народна скупштина тако схва- 
тити своју улогу, ja je молим да прнми предложепп 
буџет за 193334 годипу, верујући да тиме врши 
добар и користан народни посао. (Пл>еска11)е и одо- 
браваље). 

ПоШПреШседипк Др. Авдо Хасанбеговић: 
Има реч пародни посланик г. др. Велизар Јапковић. 

Др. Велизар Јачковпћ: Господо народии по- 
сланицп, ове године решава се буџет у извапредпо 
тешким приликама. Дапас je ситуација међупародпа, 
у свету уопште, a специјалпо Југославије, таква да 
мора да забрпне сваког родол.уба. Данас су уну- 
траши.е политичке партпјске прнлике у Југосла- 
вијн тако necpeljene, тако иекопсолидовапе да су 
за жал^ење. И, na послетку, данас још увек и паша 
земља n читав свет стоје и живе под бруталним 
ударцпма велнке И страховите привредне кризе, 
која се у последње време заоштрчла у фипансиј- 
ском катаклизму готово чнтавога света. 

Да, господо пародпи послаппцн, дапас у ве- 
ликој међупародпој политици домппнрају мпоги 
тешки и компликовани проблеми. Тако нмамо про- 
блем одпоса Немачке и Фрапцуске. Други je n. пр. 
проблем разоружаља. Трећи je проблем економска 
рестаурацпја света, и четврти je проблем фипансиј- 
ски проблем. 

Господо, од овнх великих, капиталпих, међу- 
народпнх проблема зависи у мпогоме ситуација, 
која нма после њихова решеша да дође. Од односа 
Немачке и Фрапцуске зависн читаво опште пове- 
рење у свету. Epno je рекао ту скоро да основпе 
услове европског мпра чипе одпоси Немачке и 
Фрапцуске. A какви су, господо, ти одпоси? Док 
у Фрапцуској имате с једне črpane na Влади чисто 
демократске елементе, левичаре и пацпфисге, дотле 
у Немачкој имате Хитлера, имате представпике 
праве пмперпјалистичке политике и представпике 
ревапшарске   зкције.   Господо,  док  у  Фрапцоској 
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внднмо апотеозу миру, апотеозу угсшорима, дотле 
na другој страни, у Немачкој одмах, преко Pajnci 
нмате апотеозу владевине снаге. A од тих односа, 
господо, завнсе у првом реду и односи Италнје 
према Фраицуској, као што зависе и одвоси Ита- 
лије према Југославији, н у трећем реду односн 
Иемачке према Пољској. 

Господо, други проблем je проблем разору- 
жаи^а. Ми смо, господо, у току ако не већ и на 
крају целе те ствари; вндите како се она лоше 
развија у Женеви. Судбина Конференције o разо- 
ружав,у биНе од пресудмог зпачаја за Европу и 
читав свет. Успех те конференцнје зпачио би учврш- 
hen.e мнра, a неуспех сасвим супротво. 

Светска Привредпа конференција судбоносна he 
опег бити no развој привредне кризе. Неуспех При- 
вредне конференпије која има ту скоро да се одржи, 
значио би потпун хаос ссшијалних и привредних при- 
прилика у Епропи. A од правилног и повољног 
решеља ратних дугова зависиће не само рестаура- 
цнја дотичних дужничких земаља, него и општи 
материјални прогрес читавога света. 

Али уз те опште тешкоће међународпе, Јуто- 
сллвија има још и изузетно тежак међународни по- 
пожај. Тежак с обзиром на једву сталву систематску 
кампању, која се води са позвате стране против мира и 
интегритета наше земље. Тежак и зато што се у исти 
мах развија, и ревизионистичка акција за измепу 
карте Цеитралне Европе. Господо, да je то тако 
доказују многа факта и констатације са других 
стран!. Тако се у неутралној Швајцарској штампи, 
у листу, .Дер Бунд" од 11 марта ове год. каже 
отворено: 

„Целокупва фашистичка спољна политика све 
je јаснија. Италија већ од 1928 године води реви- 
зионистичку политику у Средљој Европи." 

A, господо, свима je познато да je Хитлер још 
пре доласка ва власт истакао подударност циљева и 
Италије и Немачке. 

Бетлен je, опет, у Берлипу пре неколико дана 
јавно развио своју тезу o рестаурацији Мађарске и 
ревизији Средње Европе. A позната je свима јесе- 
иашња ковференција између Мусолинија, Беглева и 
доцније Гембеша. Познато je, да je Ерио покушао у 
у овим тешким моментима, да приближи Италију Фран- 
цуској. Ви сте вероватно сви читали његове аиапсе 
тим поводом које je чинно Италији у Тулузи, али je 
за најкраће време и сам увидео да je све то — илу- 
зија. Илузија за то, јер je констатовао да Италија 
тражи слободне руке према Средљој Европи и 
према Југославији! 

Господо, позиати су свима дипломатски на- 
пори Рима према Малој Антаити. Исти лнст „Дер 
Бувд" каже; 

.Прилнком обиове Пакта Румуни су одбили 
обавезу o меутралиости у случају сукоба Италије 
и Југославнје " 

A позната нам je свима и Хиртеибершка афера, 
која je изазвала читав европски скавдал, као и 
афера o лифероваи.у авиона MaljapcKoj. Мађарска 
се оружа противно уговору o миру! Тако исто no- 
знато вам je преко страпих лнстова да се спол>а на 
пашим грапнцама формирају читави логори и чете. 
Господо, то тврде, ве паши загрејапи омладинци, 
паши нациопалисти, него то тврде баш сами Ма- 
ђари. Народпи посланик мађарске социјал демо- 
кратске странке Бухингер рекао je у мађарском 
парламеиту: један од највећих непријатеља мира je 
баш данашн.а фашистичка влада у Италији. Због 
тога познва владу да хитво откаже пријатељски 
пакт Италији, од кога Мађаркој прети и сувише 
велика огшсиост. При овој изјави посланика Бухип- 
repa посланик Пајер довикнуо je: »Италијапи ор 
гапизују зелеии кадар у Хрватској! Италијани кри- 
јумчаре оружје у  Хрватску!" 

A Француски државиик и политичар r. Ерно 
написао je ту скоро у Тулузи под својим потпнсом 
ове речи: „Снтуација у Европн je затегнута јаче 
него што je била икада после рата. Две силе спро- 
воде пепрестани иапор разоружавања. Прва je — 
Немачка г. Хитлера, Друга од тих раздру>1 авајућих 
сила јесте Италија. Дапас je ова та, која стојн на 
челу мржње премавама. У залуд смо joj баш у Тулу- 
зи попудили пријателЈСку сарад11>у. Сви наши уступци 
сви наши осмеси, сва пуговања опих хаџија који 
болују од обожавања г. Мусолинија, све je то било 
схваћено као слабост. Хнртевбершка афера neh je 
доказала да Италија снабдева оружјем Мађарску 
или бар да то покушава. Италија je стала ва чело 
ревизиопистичког покрета. Ono што жели Италија 
то je Далмација која je уговорима уступљена Југо- 
словепима. Ona би да влада на обема обалама Јад- 
pana. A ja пнтам ревизиописте који се налазе у 
Фрапцуској: Да ли опи мисле да ће Југославија 
одрећи се једпе од својих области не бранећи je у 
дапом случају оружјем.... Рим паставља своју акцију 
дезагрегације na Балкапу. Он би желео да дочека 
да се Хрватска одвоји од Србије. У верским пита- 
шима догађају се нпциденти који су впше него сум- 
и.пви. On покушава мапеврисати Албапију. On живн 
у пуном споразуму са Мађарском. Он делује у Бу- 
гарској", 

После оваквог тврђења једпог од најспособ- 
пијнх државппка дапас у Европи, ja мислим да нк- 
је потребпо да цитирам и one узбудл.иве изјаве 
које су пале у Француском парламепту са деспице 
o памерама Италије према Далмацији. Ja hy овд- 
да завршим нзјавом самог француског Министра 
споллшх послова r. Пол Бонкура дапу 9 111 ове 
годиве у парламенту: „Догађаји могу постати стра- 
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ховити, ако би се распао споразум, трију великих 
демократнја Енглеске, Француске н Америке". Овим 
je, господо, Пол Бонкур рекао cne. Да je Друштво 
иарода у кризи, беспомоћпо и без саикција. Према 
томе ако се у последњем моменту ne маипфестује 
споразум оиих трију неликих демократија, мир 
оде, мир бежн! 

Господо пародни посланици, ону сполјНУ ме- 
ђународну снтуацију истнчем нам зато, да би сни 
имали пред очима тешкоће кроз које наша землЈа 
има данас да се пробија. Друго, да би се наш na- 
род за време прикупио пред спол>иом опаспошИу, 
и одбацио унЈгграшња роварења неких опозиционих 
нођа која се манифестују у последп.е време. Данас 
je моменат више него икад да својој вл^ди довик- 
немо: „Кавеант конзулес"! 

Износећн вам ову ситуацију, господо н^родни 
посланици, каква je око нас, морам да констатујем 
да су у последи3е време извесне опознционе nolje 
лпнсирале „пунктације, и разне изјаве покушавају- 
ћи да понова ставе на диев.пи ред у11утраши.е уре- 
l)eii>e државе и питан.е Устава. Дапас ти исти ЛЈу- 
ди који су на Крфу 1917 годипе и после у Иарод- 
цом претставништиу 1918 и 1919 године свечаиим 
потписнма ангажонали се и постали тако рећи апо- 
столи ynyTpamibe интегралне југословенске полити- 
ке, данас траже федерацију и иешто чак дал>е. 
Дапас у Народној скупштини и Сенату, људи који 
су 6 јануара мниистровалн, потписали Устав и били 
носиоци новог режима државног иародног јединства, 
ти исти л>уди потржу данас питап.е истсриско поли- 
тичких инднвидуалитета пацноиалннх атрибуција С. 
X. С. и питање федерације на подлози три народа и 
три племенске терторије. 

Господо, не улазим у побуде тнх луудн који 
онакву политику дапас лансирају, алн морам да 
констаитујем да се н-нхова тражеи>а на крају кра- 
јева данас поклапају са тсндицнјама иаших иајпећих 
злотвора и непријетел)а! Даиас, господо, кад око 
нас све гори, кад се око нас оргаиизују лагери 
плаИених баидита, кад се ишерцује оружје у Ма- 
1)арску и кад се прнпремају побуне у Југославији 
и кад се очевндио нде поновним пороблЈавааем 
namer народа у хрватскнм и словеначким крајевима 
ja питам: Зар није грех, зар није злочии данас no- 
кретати она унутрашња пнтаља? Зар се ne видн 
да таква акција у опом моменту кад je "Хаиибал 
апте портас Југославије" значи: делити н pacnap- 
чавати народпе и државие сиаге своје отаџбине. Л 
да би ансамбл био што комплетпијн, југословепски 
католички бискупи послали су посланице против 
нашег Сокола и у њима анатемишу црвене кошуље 
соколске, анатемишу иајчистији симбол високе, ван- 
партајичне, државне н народпе идеје пашег југо- 
словеиског јединства. Ja питам бискупе чуваре ка- 
толицизма,   поштујуИн   увек ifanxony  акцнју у исто 

верском погледу, питам их да ли би италијански 
бнскупи смелн н имали куражи у Итзлнји да ана- 
темишу ирне кошуље Мусолннијепе na Апеиипском 
полуострву? Ja нх питам, коме служе omi данас 
оваквим посланицама? Ja као православии iieliy да 
одговорим на ово питаље, али iiy зато да прочитам 
одговор једнога чистог католичког лнста. Ево од- 
говора католичког листа „Ви католнк" који излази 
у Паризу и који je под 10 мартом допео ово: 
„Према извјесним внформацијама изгледа да je Ва- 
тикан у служби фашистичке владе и да ради 
против југословенског јединства". 

Једном рјечи, Мусолини се служи Пијем XI да 
погорша југословеиску упутраши.у кризу. Ja пнтам 
наше вође опозиције, зар je то час када се na ју- 
гословенском небу вију црпи облаци и севају муње, 
зар je то час, кад треба кров дизати и темеље по- 
мерати? Не, господо, то иије пуг за 11ормалнзнра11>е 
упутрашње политике и коисолдовање земл.е. C тога 
наш родољубивн иарод тражн, наша јавпост тражн, 
са правом, да се наша Влада чује јаче и да узме 
потребан став протнв овпх противуставних и кри- 
вичних.деликата Можда, je господо, некада мудро 
ћутати, али je данас ћутање прилично опасно за 
нас, iiyTaibe данас земљи пишта не користи. Hanpo- 
тнв ћутап.е Владе данас исто je толико опасно као 
и роварење овакне опозиције. Данас треба Влада 
да испол.и сав свој ауторитет иразвије потребнуакци- 
ју јер земља мора знати где je влада води н који je њен 
пут и мета. Ово je потребно у толнко пре што je 
опознција разбијена и несвеспо тера воду на воде- 
ницу нашнх непријатеља Потребво je да се ма у 
дванаестом часу чујс иадлежиа реч, те да земл^а 
једном осети да септембарскн Устав ннје замро и 
да се владе и управе могу смењивати, алн да у 
onoj земл.и после 6 јаиуара имају права на живот 
само one владе и они режими, којн базирају на 
државнзм и народном једннству, на начелу једпе и 
недељиве Југославије и који вндно истичу да у 
нашој државн живи само једаи народ у једиој др- 
жавн, са нашнм витешким Крал.ем из лозе Кара- 
IjopljeBHlia на челу! (Бурап аплауз) 

Господо, ja самубеђеи и уверен да федерација, 
сепаратизам и партикуларизам код иас у данашшем 
тренутку, значе „фниис Југославије". 

Зашто федерацију ne допушта Чехословачка, 
јер и оиа има у једној држави поред Чеха и Сло- 
ваке? Зашто ne ДОвВОЛЦ федерацнју Француска за 
свој Елзас и Лорен? Зашто федерацнју и партнку- 
ларизам папротив уннштава и руши Хнтлер? Господо, 
Хитлер нде чак и дал.е н каже у свом послеизборном 
говору ово: „Mu инсмо фаиатицн што желимо по- 
ннштитн судбину поједииих племена, Beli што же- 
лимо јединство немачког Рајха и иемачког народа". 
Кад Хитлер може да каже у Немачкој то и тако 
отворено, оида исто тако и наша Народпа скупштииа 
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н Влада треба и морају отпорено да кажу да даље 
овако растураље јединства не може ићи и не сме! 
(Одобраваље). 

Данас, господо, парола свих југословенских 
првака и националних родољуба мора бити само 
једна: саи Југословени на окуп око свога оца и 
Краља који je себе чланом 29 Устава обавезао и 
прогласио заточником народног јединства н држав- 
не целине: Краљевине Југославије (Бурно одо- 
бравање). 

Господо, a споља? Како ми   преко граннца гле 
дамо?   Ми   желимо   мир;   Југославија   ништа  друго 
неће, него само мир  и  добре  суседске  односе   са 
свима суседним државама око нас, na и са Италијом. 

Гос ;одо, ja мислим да нма много и много no- 
сланика у овом Парламенту, ако не и сви, који мо- 
жемо сви рећи да италијанскн народ као такав не 
мрзимо, да ra чак волимо због iberoBe велике и 
сјајне прошлости и дивимо му се због његове кла- 
сичне уметности, која je задужила све народе. Али 
нека би дао Бог да тај велики народ пође за тре- 
звеним вођама као што je Гроф Сфорца, који je 
тако pelin ономадне јавно и под својим потписом 
казао : 

„У ствари ако има два народа чији ингереси 
захтевају да живе у споразуму, то су ван сваке 
сумње нталијански и југословенски народ. Пона- 
вљам и данас оно што сам већ upe неколико година 
изјавио са трибине италијанског парламента: Потреб- 
но je да се италијански и југословенски народ спо- 
разумеју; ако не из љубави, они he се морати да 
споразумеју једнога дана из потребе и ингереса". 

Али, господо, нека се не варају сви наши су 
седи: по^ед свих наших унутрашњих зађевица и 
трнења у нашој земљи, Југославија je још увек до- 
вољно јака и сложна да ће увек бити у стању да 
сузбије сваки покушај атентага на њен државви 
интенгритет. (Тако je!). 

Нека сг напољу добро утуве речи највећег ју- 
гословенског песника: 

„Тврд je орах воћка чудиовата, зубе сломи 
ал' ra не саломи". 

Нека се ne забораве ни речи највећег југосло- 
венског витеза изговорепе у срцу Шумадије, речи 
hb. В. Краља Александра, који je казао: „Југосла- 
вија iie и у будуће с оружјем у руци бранити је- 
дипство државе свом својом снагом против сваког 
пепрнјатеља, па ма ко тај био"   (Бурио одобраванЈе). 

И напослетку, господо, нека се напољу има 
у виду да Југославнја пије инокоспа и напуштена 
једипка у међународннм одпосима. После опога сјај- 
иог пакта, закљученог нзмеђу иас, Краљевиве Ру- 
муније и Чехословачке Републике, којн смо ту скоро 
имали прнлике да мапифестујемо после новог пакта 
Мале Днтанте, бар je jaciio свакоме  да je Југосла- 

вија само органски део једног сложног блока Мале 
антанте која je no бројној снази друга држава у 
Европи. Мала Антанта, која има 5,000.000 војннка, 
ие иа 1адача него неустрашивих бранилаца својих 
пациопалипх држава н оданнх чувара европског 
мира и непомућених односа у Цеитрзлној Европи. 
(Одобрава1ве). 

Господо, после ово неколико речи o сполјНој 
ситуацији и o овим појавама које су се десиле код 
нас упутра, дозволите ми да пређем на претрес фн- 
нансиске политике Краљевске владе и на хладне 
цнфре изложене у предлогу буџета са 1933/34 ro- 
дину. 

Ja hy o томе говорити само у име своје и о- 
бјективно, без икаквих опозицпоних тендепција, него 
баш у најбољој намери, потребио je да земља чује 
сва гледишта разна гледишта na овај пројекат, na 
нека их сама цени. 

Господо, ja морам овде одмах казати, као и 
прошле годипе, да ме изненађује рад Фииансијског 
одбора! Господо, иечувен je случај у историји nap- 
ламентарнзма, да се почиње буџетска дебата без 
извештаја већине Фииансијског одбора! Ми тога из- 
вештаја, господо, у свари немамо. Ми имамо, ro- 
сподо, истина, извештај од две реченице у којима 
се каже да je Финансијски одбор „проучио" под- 
несени буџет и да се „предлаже" Народној скуп- 
штинн да ra прими. A унутра између те две рече- 
нице само су изложене неке ман.е измене прихода 
и расхога, и Финансијскн закон. И то je све. 

Господо, као што видите нама већина Финан- 
сијског одбора није поднела извештај, који би са- 
државао гледишта одбора на финансијску политику 
Министра финапиија и Владе. Имамо само такав 
извештај мањине, једне и друге, која je докуменго- 
вано постигла, укратко образложила своје гледиште, 
зашто се не слаже са финансијском политиком Ми- 
иисгра финзнсија. 

Господин Министар финансија нам je рекао, да 
je овај буџет утврђен на 10,438,600.000 динара- 
Угврдио je даље да je овај пројекат буџета са 
884,000.000 маљи него буџег прошле године. Поред 
ових констатација ja додајем и трећу констатацију, 
на име да буџет, који нам се предлаже, као и бу- 
џет прошле године, имају исте мане и исте тешкоће. 

Господо, поново подвлачим, да je карактери- 
стично, да у овим данима најтеже финансијске де- 
пресије, коју свет преживл^ује, na и наша земља, да 
je Финансијски одбор испустио потпуно из својих 
руку буџет, то јест није ra CMaibHO и за један динар, 
него ra je чак предложио пленуму Скупштине са изве- 
сним повећањем. To je уникум! 

Редукције je извео само Министар финансија 
још npe доласка буџета у Финансијски одбор. Оне 
претстављају код буџета опште администрације 
585.000.СОО динара смашеша, a код буџета државвих 
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привредних предузећа 299,000.000 динара смашења. 
Прво пак питање, које се поставља пред нас иародне 
посланике, мора бити да лл je ово и крајњи напор, 
који   je   учињен   у смаи.еву буџета? 

По мојој савесиој анализи тога буџета и при- 
вредне и финанснјске ситуације наше земље, сматрам 
да крајњи напор још није учињен. 

Коликн бумег у na moj :)емЛ)И може да буде? 
Има у финансијској политици и фнпансијској тактици 
зато два критерија: први критеријум, при оцепи колико 
буџег може да иде иа ниже, т. ј. гу доњу границу те- 
мељ, б^џега — чини правна основа државне opra- 
нтаци.је. To je посгојеће законодавсгво. A горња 
граница, докле може Мииистар финаисија на више 
да диже Зуџ^т, то je, rociioio, екоиомска снага земље 
онај капацитет, способпост наших привредника и 
порезника да такав буџет могу нл својнм леђима 
носитк. 

Господо, први критеријум — правна основа — 
тешко се Meii>a, али се мен.а. A горња граница, 
крнтернјум за iioBeiiaibe буиета, докле се on може 
форсиратн на више, то je гиоздена граница, која се 
не Meiiia. AKO je пужпо и потребио, због тешке 
економске кризе, доњу грапицу мењати, опда 
пошто смо ми зато ту, Парламенат, зашто да je 
ne мењамо? Известилац нам каже да iie бити 
времена да се припреме услови за смањиваш буџета 
идуће године. Mu међутим сиаке године говоримо 
ла je крајњи моменат дошао да порезници наши 
добнју мањи буиет. A ннкад то не скинемо — зашто 
ако народ има Народну скупштнну? Она je ту да 
мења законе. Мени се чини да би много боље 
бнло да се макар помучнмо са дванаестипама, 
a ми да за то нреме спремнмо основне измене 
закона којима iie се омогућитн CMaii>eibe буџета — 
na тек онда да приступимо дефинитивном изгла- 
саваи>у смањеног бумета за нашу државу. 

Госаодо, када се при кројењу буџета удари 
главом у плафон — a ja коистатујем да смо у 
плафон већ ударилн — онда нам je јединн излаз 
из те ситуације, да одмах и брзо силазимо доле. 
Јер je тврђи плафон од главе! Даиас не могу 
опстати принцнпи који су постојали код јввног 
газдинства да се прво утврћују расходи. Дапас се 
:*бог тешких прилика мора у финансијама узети 
"ачело принатнп газдннства: Пружај се према 
губеру! Колики ти je губер, толнко се и протежи. 
(Један глас: Дајте Радио!) Није потребан радио, 
јер — ово je јавна говорнпца и мора се дозволпти 
чреко штампе иароду да чује оно што љегови 
претставиици овде говоре. 

AKO буџет ne води рачупа o економском ка- 
"ацитету и платежној моНи земл,е и парода, опда 
о» постаје рачуп без крчмара. A ако се егзекуцнјом 
бУиет форсчра павише, опда наступи ситуација 
која води ка оснромашеп.у пародпих маса, a одатле 

брзо и револту изгладнелнх маса. Због тога данас 
у привредној депресији наш принут мора бити: 
прнближаван.е нашега буџета капацнтету народне 
привреде и националпог дохотка и то што пре, 
брзо и енергично, макар се морале сужавати 
многе државне функцпје и мењати позитивно за- 
конодавство! 

Народна скупштина као претставник машег 
иарода, дужна je да учини даљи напор од свога 
Министра фниансија, кад то већ није учинио њен 
фипансијски одбор. Дужна je да учипи и супср- 
максимум у овим напорнма. И верујте да he тај 
иапор, ако га Народна скупштина учиии, битн 
благословеп, јер су времема тешка и боље je да 
се данас учипи „воленс" пего сутра против наше 
вол^е — „ноленс", Да ли треба доказнвати, да су 
наша екоиомска снага и наш пацноиалпи доходак 
још увек тако слаби и да ли треба доказивати да 
се онн тако брзо и преко но1ш за месец или 
годину дана не могу ретаблирати, као н то, да ли 
бумет са тим ретаблираљем сме рачунатн? Зар 
nije народна уштеђевина од 14 милијарди динара 
нз 1930 пала даиас na 10 милијарди? Зар пије у 
прошлој годипи било више стечајева и поравнап>а 
него у претпрошлој? Према звапичној статнстицн 
коју je издала Народпа банка било je 726 случа- 
јева, док je претпрошле годнпе било само 530. 
Г1оравна11>а било je 1.146 према 829 у претпрошлој 
годнни! Зар није наш целокупан извоз земаЛ)Ски 
од 9.05 милијардн дииара cnao je на 3 милнјарде 
дипара! Зар nuje даиас цена селЈачким производима, 
стоци, пшепици, дрвету цепа тако спала да сеЈиак 
не добија ни половину свога раннјег прихода 
од тога. 

Господо, имдекс цена, који je објављен у нашој 
статнстици, a којим се користила и Иародна банка 
на своме збору, показује, да су цене у прошлој ro- 
дини стајале као 65 према ранијих 100. Ta размера 
врло je тешка и незгодна. Господо, све то до очи- 
гледности утврђује, без даљих и дубљих економских 
пспигивања, јер овај форум није за такве ствари, — 
да je логично и наш национални доходак, који у 
глзвном потиче из пол^опривреде, морао спасти на 
внше од половиве? A како je наш национзлни до- 
ходак 1925 г. утврђ?н на 69.000,000.000, — то на 
основу дрсадашљих излагапк!, треба да буде данас 
апроксимативно na половипи, т.ј. на 30 — 35.000,000.000 
— Према томе, na основу чињеница из живота и на 
основу података које смо овде изнели, како je наш 
национални доходак данас још увек два пута мањи 
него што je био пре 8 година, природно je, да би и 
дамашњн буџет, кад га упоредимо са нациопалним 
лоходком морао бити два пута мањи. Нећемо 
pehu да буде баш два пута мањи од буиета из 1930 
r. 14.000,000.000 —, него да буде, ако не 7 и 8, 
оно бар 9-^9.600,006.000 дин. —  To je, господо, no 
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мени, максимум, до кога југословенски народ може 
данас носити буџет на својим леђима. И према односу 
100 : 60 индекса цена узлази, тачно аритметички, да 
би буџет требао да буде око 9.000,000.000, — За 
моје тврђење говоре не само ове економске конси- 
дерације него и хладне рачунске чшБенице, говори 
рачун, који je дао сам Г. Министар финаисија према 
оствареним приходима за 1932/33 годину. Господо, 
зз 9/12 прошле године, силом екзекуције, од одго- 
варајуће суме утерано je свега 800/о- To вначи за 
12/12 ако се примени исти поступак утеривања при- 
хода са 80° 0, (ма да су остали месеци тежи за то 
утеривање), да према томе, буџег ове године према 
ранијем б>џету од 11.270 милијарди мора највише 
изнети 9.000.000.000 динара. — Значи дакле да да- 
нашња оболела и опала народна привреда не може 
поднети буџет већи од 9—9.500.000.000 динара. 

Преко ове цифре буџег несме ићи, јер постоје 
још и самоуправни, бановински и општински буџети 
од преко три милијарде према податцима које имам- 
To je дакле укупно дванајесг милијарди! И кад зна- 
мо господо, да се целокупан извоз из наше земље 
срозао од девет милијарди на три милијарде динара 
ja вас питам као претставнике народа: коће плаћати 
тих дванајест милијарди. Зато, господо, буџет 
који je пустио фииансијски одбор без икакве ре- 
дукције Народна скупштина има за дужност да 
га још и даље редуцира. Te редукцчје могу бити 
и морају бити енергичне, брзе и немилосрдне 
и код личних и код материјалних расхода. Данас 
се господо лични расходи у Југославији морају 
смањиваги јер мч данас имамо ту аномалију која не 
постоји ни у којој дргој држави, ти су лични рас- 
ходи код нас већ него материјални. Они износе 510|0 

према 49° 0 материјалних расхода. A за последњих 
9 месеци протекле буџетске године лични расходи 
прешли су чак за милијарду динара материјалне 
расходе. Оваква несразмера у расходима господо, 
претставља већ један финансијски курјозум и ja 
сматрам да тај курјозум треба што пре лечити и 
прилагодити се нормалним приликама. 

Како редуциратн личне расходе? Има три на- 
чина. Ja сам противан првоме начину редуцирања 
плата, јер су чиновничке плате у крахкоме року већ 
три пута до сада редуциране у висиаи 20—30%. A 
као што рече Г. Минисгар Финансија ту постоје и 
друге тешкоће које проистичу из законских одре- 
дгба, као и код пензија, где се мора пошговати 
стечено право. Апи има господо друга форма 
редукције: 

A то je редукција додатака који нису регу- 
лисани сви законом, него већином уредбама. Гос- 
подо, треба смањити додатке парочито код већих 
плата и пензија, a чувати неизмењене маи.е плате и 
пензије. Господо, тако исто треба више смањити 
додатке у мањим местима, где су животне прилике 

јевтиније,   a   нарочнто  треба  ударнти   no   специ- 
јалним и личним додатцима. Даље, господо, морамо 
стати на гледиште да се мора Beli једном престати 
са  унапређењем   чиношшка  за  годину две. Ja сам 
био дуго чиновник у овој земљи и поштујем права 
чиновника, али кад сел>ак данас муку мучи да ис- 
тера   колико   му je   најпотребније  за iheroB дом и 
чиновници, треба са своје стране да нешто жртвују- 
Ми морамо укинути унапређеља бар за две године. 
Ми се   морамо   постарати да чиношшци  буду пре- 
мештани само no   крајњој нужди, и не у оволиком 
броју, као што   читамо сваки дап у новинама. Али 
главно   тежиште наше редукције мора бити у сма- 
н.еи>у овог огромног персонала, у смањењу особља 
и броја зваља: редуцирати број  министарстава, ре- 
дуцирати   врховне   и   окружне   ииспекторе.   To   je 
плеоназам,   земља   која   има  поделу само на бано- 
вине срезове и општипе не може трпети и окружне 
инспекторе и инспекторате   кад   округа нема. Гос- 
подо, треба смањити у министарствима и број оде- 
љеи.а,   директора,   начелника,   ипспектора   и   саве- 
тника, јер их нма и сувише. СЈедан глас: Где ћемо 
их, зар опет у пензију?) Нека  иду макар и у пен- 
зију,   лакше   he   то   бити   за  државни   буџет него 
овако.   Јер   сваки   активан   начелпик   и   инспектор 
поред плате понлачи и друге трошкове и додатке, 
који отпадају кад доћу у пензију. Факт je господо, 
да код   нас у   Југославији постоје читаве дивизије 
државног oco6.'i.a. Ми имамо 250.000 платежних чи- 
новника и то без официра и без бановинских и on- 
штинских   службеника.   У првом  реду треба реду- 
цирати   велики   кадар   цариника.  Ми   сви констан- 
тујемо да je настала велика криза, да je извоз cnao 
од девет милијарди на три, да пема увоза, да нема 
посла, a међутим исти број цариника имамо no ца- 
ринарницама. 
Исто тако господо, морамо смаи.ити и број профе- 
сора, кад je смањен број пуних гимназија, ове опет 
да сведемо у многим крајевима на полу гимназије 
a не као што смо до сада радили да полу гимназије 
поиово претварамо у пуне гимпазије нпр. на Крку! 
Има случајева да пуно професора немају више од 
3 до 4 часа преко недеље дана! To je и сувише 
мало рада! Ha Универзитету има много предмета, 
које je некад предавао нпр. наш уважени професор 
Андра ЂорђевиИ и други професори, који сад пре- 
дају као један предмет четири професора, са че- 
тири катедре! Толико велико спецнјализираи.е, ro- 
сподо, у Југославији иије потребно. Али, у колико 
сам за то да се број професора смањује у толико 
сам с друге стране више за то да се повећа кадар 
учитеља, у народној настави. Јер народна на- 
става код нас je најпреча иародна потреба. Имамо 
мпого случајева да су многе основне школе остале 
код нас без учитеља. To никако не сме да буде, 
јер  инач^   не   можемо   скоро   промецитц  посебн^ 
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хрпатске, српске и словеначке менталитете, који 
сад постоје без изједначене основне наставе и до- 
вољног броја учител>а. 

Исто тако и полицијски кадар у нашој je зе- 
мљи врло велики, Мн смо имали прилике да кон- 
статујемо да у среским начелстиима имамо no 5 пи- 
сара a ja врло добро знам да су у предратној Ср- 
бији у тим среским начелствима те и толике по- 
слове дуго година вршили само 2 пнсара. Даље' 
ми те толике полицнјске писаре треба да смаљимо 
и зато су многе њихове агепде — извиђаје — ире- 
узелн срески судови. 

Исто тако, господо, треба редуцирати и баио- 
винско особље и звања. Према податцима имаде 
око 50.000 бановннских службеника т. ј. преко 5.000 
на једпу Бановину, a то je исувише много. Исто 
тако треба редуцирзти и општинске службеннке no 
општииама, јер врло често иалазимо случајеве да у 
многим општинама поред бележиика има још 2-3 
подбележника. (Тако je) 

Код материјалиих расхода морају се вршити 
уштеде н на једиој и на другој страни: и код ин- 
нестиција и код других издатака. Нарочито треба 
брисати из буџета кредите одређене на откуп и 
зидање нових зграда. Кад народ грца у великој не- 
вољи, не треба никако дозволити да се подижу 
палате било за државу било за Бановиие било за 
општине. Има и многих других кориспих расхода 
које из предлога буџета треба брнсати и оставитн 
Да сачекају боља времена. Треба задржати само 
ono што je збиља од виталнога интереса за нашу 
ДРжавну организацију и наш привредни просперитет. 

Нека ми моје колеге из  Финансијског одбора 
не замере, што морам понова да се вратим на Фи- 
нансијски одбор. Финансијскн одбор у  редуцирању 
није постигао никакав резултат. (Зар мора?)   Мора, у 
оаој и оваквој данашњој  кризи мора. Ми имамо и у 
Другим землЈама примера зато. У француском Фиаансиј- 
ском одбору Сената п&сле великог редуцирања у Скуп" 
штини буцет je редуциран још sa 1600 милиона фра' 
чака. у братској Чехословачкој, која живи под слич- 
ним приликама као и ми,   извршене  су чак три ре- 
Дукиије: npto je постојао један одбор шефова партија 

Ји су извршили прву редукцију споразумно с вла- 
•    1ако   редуциран буџет упућен je онда Финан- 

м одбору, који je извршио другу даљу редук- 
Цију са in IKO/ • L .       'o /o и после тога je дошла и она трепа 

У uja коју je тражио и известилац наиме преко 
„Парламентарног 0^6oPa за штедњу". И ми, господо, 
морамо TaKolje инсисгирати на томе. Taj je одбор 
раније постојао у предратној Србији na и > Југосла- 
вији, и он треба и данас да постоји. Ja ево дајем 
главу, ако он пође из канцеларије у канцеларију да 
ће учинити још нових уштеда рд naJMaibe 10%! 
(Тако je). 

За мене je господо уникум да један Финансијски 
одбор може данас да пусти буџет без пет пара ре- 
дукције (Приговори), Господо, ja сам констатовао, 
да je принцип штедње код нас врло мало примењи- 
ван и поново се враћам на то да je наша дужносг 
као народних посланика да се тој полигици штедње 
озбиљно посветимо. 

Господо, ви знате да треба при скраћивању 
издатака — при штед^и имати и — система. Кре- 
диги су ове године многи нерационално и рђаво 
распоређени. Ha пример, у Југославији у пуном јеку 
кризе, у земљи пољопривредној са 80% пољоприв- 
редника, данас кзд треба помоћи сељака, трговца и 
обртпика, од 12 министарства, чији буџети износе 
укупно 10 и no милијарди дингра, ви имате буџет 
Министарства пољопривреде и Министарства трго- 
випе на последњем месту. Једино Минисгарство за 
фнзичко Bacanraibe које je тако рећи наше одојче, 
једино o.io долази иза Министарства пољопривреде 
у привредној   Југославији и Министарства трговине. 

Господо, од 10 и no милијарди, погледајте ко- 
лнко се даје на пољопривреду: свега 117 милиона, 
a то значи 1% 0Д целокупног буџета наше државе. 
Министарство трговине још je rope прошло у овом 
б}Џ^ту од 10 и no милијарди. Од 10 и no милијарди, 
за развнтак наше трговине у овој болној ситуацији 
међувародне трговине има свега 0,60/V Ta су Мини- 
старства sa мене; према оваквим њиховим буџетима, 
права југословенска пасторчад! Господо, ето у Југо- 
сланији, где имате 8001о земљорадника, ви имате већи 
буџет Социјалне политике! To je исто тако нело- 
гично, као кад би у Енглеској која je чисго инду- 
сгријска и трговачка земља и кад би тамо буџет по- 
љопривреде био много већи него ли буџет Мини- 
старства трговнне! Господо, ми сваке године тро- 
шимо на исхрану пасивних крајева, на исхрану оних 
гладних људи, милионе I Ми се морамо постарати за 
тај свет, који остаје без хлеба, Али начин на који 
се ово ради, погпуно je нерационалан и нецелисхо- 
дан, као што je то лепо казао и г. Милутин Стано- 
јевић у Финаксијском одбору. Ми имамо сваке ro- 
дине масу гладних неззпослених људи у Југославији, 
нарочито у Зетској и Приморској бановини, док у 
Јужној Србији имамо хиљаде хектара пусте и нео- 
брађене земље. Ето вам рационалног решења и npo- 
блема исхране и пасивних крајева и насељавања 
Јужне Србије! Оне велике милијоне, које трошимо 
узалуд и без реда и без смисла у тим крајевима на 
незапослене, употребимо те милијоне на колониза- 
цију тих наших људи у пустим и ненасељеним кр:- 
јевима Јужне Србије. Ми смо за 10 година свега са 
20|0 поправили однос анацноналпог елемента према 
национа/ном елементу, a већ 3 године не уводи се 
у живот закон o насељавању Јужне Србије. Штета 
ja оче nape које смо за рве 3 годние бацили у мутну 
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Марицу не проводећи како треба ни колонизацију 
Јужне Србије ни запослеше људи пасивних крајева. 

Господо, нека ми се не замери што морам да 
кажем да док за ове послове за насељавање нашег 
света из пасипних крајева у Јужну Србију немамо 
napa и кредита, дотле имамо и napa и кредита за 
разне палате као на примир за палату Министарства 
социјалне политике у Београду, за пољопривредни 
факултет, за ветеринарску школу у Загребу и т. д. 
Нека ми се исто тако, господо, не замери што мо- 
рам pehn и ове годиие као и у дебати прошлого- 
дишњег буџета, да je Мипистарство грађевина и у 
овом буџету предвидело врло мале кредше na одр- 
жаваље путева. Па и one тако мале кредите Г. Мини- 
стар финансија je морао у току прошле годипе да 
компримира и од њих утроши свега 400|0. У овом 
буџету ти су кредити поново редуцнрани, тако да 
су у Министарству грађевипа од 1 милиона сведепи 
на 300.000, a кол бановина од 100.000 na 78.000. 
Дакле за 250ј0 мање 1 И док се у Чехословачкој 
утроши на 1 км. путева 50 хиљада дпнара, дотле се 
у Југославнји за 1 км. путева утрошн свега 8.000 
дипара! 

Господо, сада прелазим na апализу буџета при- 
хода. Буџет предвпђа округло 6 nno мнлпјарда 
чисто фискалних прихода, пола милијарде вишка 
прихода од привредних предузећа и 3 ипо мили- 
јарде апгажовапих прихода у привредпим предузе- 
ћима, укупно 10,438.000.000 милпона. Према томе 
приходп за органнзуцију адмипистрације изпосе 
округло 7 милијарда, дакле маље за пола милијарде 
од прошле годппе. 

Од непосредних пореза Мипистар финапсија 
очекује 1,800.0U0.000 динара т.ј. плус 145,000.000 и 
то: од пореза на пословни промет 70 милиопа од 
пореза na ренте 30 милиона, a од дуговаие порезе 
25,000.000. Ja ne верујем у оствареп.е овог вишка. 
Тако порези na пословпи промет и na течевипу не 
могу дати вишка, јер ове годипе има више случа- 
јева него раније, a с друге страпе то су релатннно 
еластиче дажбипе na варирају према коп.уктури. A 
како опи сачињавају гро непосредпих пореза (570 
милиоиа дипара), то у дапашљој прнвредпој де- 
пресији свуда јако угрожавају буџетску равпотежу. 
To нарочито доказује пример Француске где je по- 
рез na пословпи промет подбацно за 1 ипо мили- 
јарду фрапака. Исто тако je илузпја и вишак од 
пореза na ренту, na према томе n прнход од тога 
пореза у дапашље доба кризе може да подбаци, јер 
капитал бежи из земље. 

Од землзарине очекује се приход од 456 ми- 
лиопа. Истипа за 9 месеци утерано je 100% 0Д 
предвиђене суме као прихода од тога пореза, али у 
следећа три месеца приход he подбацити јер смо 
ми arpapna земља, na се месеци од јапуара до а- 
г.рила имаду сматрати мртвим месецнма. Питање je 

да ли he приход од тога пореза и у буџетској ro- 
дипи 1933/34 бити издашнијп? To зависи од род- 
постп ове годипе. He треба заборавити да Мипистар 
Фипапсија тражи још сем 456 мплиопа панме зем- 
љарипе још на име утернваља дуговане порезе 75 
мплиона, дакле 25 милиона више. Тако he се рви 
терети у буџетској години 1933/34 сустизати и на- 
гомнлавати, na je пптање да ли he се и после е- 
пергичпе егзекуције у тој буџетској годинп Mohn 
утерати целокуппн предвиђени приходи. Ja сумњам 
и у утеривање прошлогодишње суме, a камо лп 
ове која je Beha за 145 милиопа. Ако копЈуктура 
буде боља, можда he се и Mohn утерати, али какве 
су сада прилике nehe мо1ш да се утера. 

Ове годнне амапдмапом се укида повластпца 
pannja o смаљењу 200/0 землЈарине. И то je грех 
према селЈацима. Ако треба држанн пара пека се опте- 
рете сви грађани повим паметом a ne само сељачки ста- 
леж — који ипше страда од осталих. (Одобра- 
вање). 

Код посредних пореза ствар стоји још теже, 
јер потрошачка снага парода je јако опала, и док 
код пепосредпог пореза има и егзекуцпје дотле код 
посредник пореза те егзекуције пема. Приход 
од тих пореза зависи само од потрошачке Mohn 
парода, na je утеривање те порезе услед тога и ne. 
сигурннје. И сам r. Мннистар фппансија предвиђа 
приход од те порезе 2,800.000.000 днпара дакле за 
305 мнлиона мање. 

Најјаче подбацп!^ приходи од царппа и сам 
Мипистар предвиђа ма11>ак од 320 милиопа. У npo- 
шлој буџетској годинп наплаћено je царипа свегс 
66% од оиога што je било предвиђепо. Ово je нај- 
већи мањак од свих дажбина. Ja мислим да he on 
у овој буџетској годипи подбацити и више од 320 
милиопа иа разлога што свуда постоје царипске 
баријере, аутаркијски систем, као и због опадања 
трговппе и увоза. Ja ne видим да he томе бити 
крај и у буџетској год. 1933/34. 

Од мопопола Минпстар фипансија очекује ма- 
њак од 200,000.000 дипара. Господо, морамо коп- 
статовати да мопополи стално опадају. У току npo- 
шле годипе утерано je свега 86% од предпп1зеппх 
сума. Зашто? Јер паши људи пуше данас јефтиније 
сорте дувана a и кријумчари се мпого због кризе. 
Код соли се појављује мањак, зато што je маље 
потрошна Moli a осим тога и због тога што услед 
економске кризе имамо и мање стоке. Сличпо je и 
код петролејума и код жигица и то не само због 
екопомске кризе nero и због електрификације села, 
која се сада врши. 

Ja очекујем још ве1ш пад, јер кад падају се- 
љакбви приходи морају и цене монополских арти- 
кала исто тако да опадају, да се cMaii>e, кад се 
монополи смање опда се не треба бојати да he 
приходи подбацити, јер кад je neha потрошша онда 
je мање крпјумчарења a приходи су мопопола Behn. 
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Чехословачка je утврдила свој нови привредни 
програм за идуНу годину и ту централно место за- 
узимају ове тачке: смашеше каматне стопе у читавој 
Чехословачкој, које се врши законским путем, и 
смањеље цена мопополских и картелских цена у чи- 
тавој"држави. 

Господо, зашто не пођемо и ми путем Чехо- 
словака? Ja мислим да се иећемо преварити и да 
he Г. Министар финансија свакако користи видети. 

Од трошарине Мииистар финансија очекује 
870,000.000 т. ј. вишак од 15,000.000 дииара. По 
мени je то проблематично, то he зависити од плод- 
ности године и од потрошачке моћи сељака. 

У прошлој години утерано je за 9/12 дакле 9А0/0 

од предвиђених сума, Према томе не може се сма- 
трати да he се очекивања испунити. 

Од такса Министар финансија очекује 905 
милиоиа дакле вишак од 30,000.000 динара од но- 
вих такса. To може да буде и ту оптимизам, може 
постајати, али тај оптимизам не сме бити велнки, 
јер су за девет месеци таксе дале 700/0. 

Од'државнихпривред11их прелузе11аГ. Министар 
финаисија очекује: бруто 4 милијарде (3.983.000.000) 
динара, дакле за пола милијарде мање. Чист при- 
ход: 583.000.000 дипара, дакле за 217,030.000 динара 
мање. Ja очекујем још sehe падање. Ту се најбоље 
манифестује привредна депресија, јер услед еко- 
иомске кризе опадају и послови, опадају бруто 
приходи и вишкови од предузе11а, 

Најглавнија државна предузе11а су железнице, 
али ту имамо тако исто и најве1ш дефицит. Г. Г. Миии- 
стар финансија, Министар cao6pahaja предвиђају 
бруто прихода 2 милијарде и 180 милијона или 
мање 250 милијона, a нето: 170 милијона, дакле 
мање 117 милијона. 

Ja сматрам, господо, да je овај вишак фик- 
тиван. 

За 9/12 прошле године утерано je свега 750/0 

од предвиђених прихода. Свуда je дефицит у свегу 
код железница, na није чудо што тај дефицит no- 
стоји и код нас. Он постоји због пада извоза и у- 
воза. Имамо консгатацију да je прошле године био 
много мањи промет на железницама него 1931 го- 
дине за читавих 11%. Затим дефицит постоји и због 
јаке конкуренције аутобуских линија, које се све 
више развијају у свима модерн:м државама. Овде 
je потребна хитна реформа паше саобраћајне поли- 
тике. Пре свега треба уклонити конкуренцију, коју 
врше аутобуске линије железницама, a то није још 
код нас учињено. Треба уклонити конкуренцију ау- 
тобуских линија, којих има 50 код нас, са 700 ауто- 
буса, т. ј. треба спровесги хитну колаборацију кон- 
плетираљем мреже и контимова11>ем тарифз измуђу 
једног и другог подвоза. 

Господо, у Швајцарској je лакопостигнут спо- 
разум са 900 аутобуских   предузећа.   У   француској, 

где су државае железиице у великој кризи, тражи 
се излаз пугем специјалних такса на транспорте ау- 
тобуса. У Мађарској и у Италији заведене су кон- 
цесије за сва саобраћајна средства, у Аустрији за- 
ведена je контрола над тарифама свију аутобуса, и 
од промета аутобуса уступа се државним железни- 
цама. 

Кад се иашој тешкој ситуацији код железница 
дода још, да су суспендоване репарације, од којих 
су железнице могле да се обнављају кад знамо да 
ннје довршена велика радионица у Краљеву; тако 
исто кад знамо да постоји лете!™ дуг, који износи 
око 300 милијона динара, онда железнице преста- 
вљају велику опасност no државне финансије и на 
њих треба обратити што већу пажњу. 

Господо, још горе je стање код Држште 
рение пмовидбе. Ja бих волео да видим њихов прави 
комерционални биланс. Тамо je промет nao у 1931 
године за читавих 23 ?/а°/о према 1931 год. Ja 
сматрам господо, да je збиља луксуз за нашу 
земљу, да има државну адмннистрацију у речној 
пловидби. Велика je штета, што мој предлог није 
био раније примљеи, предлог o стварању једног ве- 
ликог акционарског друштпа. Колика je штета, што 
држава није оида пре кризе продала пловне објекте 
за велике nape, a колико би то бнло олакшање 
данас и за Министре cao6pahaja и финансија! 

Од експлоатације шума U руда Министар фи- 
нансија предвиђа мањак од 47 и no милиона. И то 
je сасвим појмљиво, због рђаве коњуктуре бпке и 
већи пад. Велнка криза у шумској индустрији по- 
сгоји и у Босии и у Славоиији. Извоз од милијарду 
и три стотине милиона у 1930 години cnao je 
у 1932 годипи на три стотине милиона. Зато 
je рђава прогноза у буџету прихода тако док при- 
ход шума no завршном рачуну за 193l|32 го- 
дину износи 79 милиона, у буџету се за 1933|34 
предвиђа плус од 10 милиона. И друго за 9ј12 
утерано je свега 36%. a потрошено преко кредита 
107о/0. 

И приход од руда биће у паду, јер свуда у 
свету опадају цене угљу, a код нас пала je и ку- 
повна Moh гла1ног купца — железиица, које су биле 
naJBeliH протрошач за овај објекат. 

Господо, сад после аналисаша буџета прихода, 
дозволите да погледамо како стојимо са проблемом 
буџетске равнотеже. Г.Министар финансија je лојално 
казао, да je она сад ту, али да се не може заклети 
као на јеванђељу, да he ona бити очувана у току 
иду11е буџетске године. 

Истина je господо, да нам je он дао буџету 
равпотежу, у цифрама т. ј. да су изравнати расходи 
са приходима, али господо, no моме схватању та 
je буџетска равнотежа у ствари врло озбиљно за- 
грожена. Прво je озбиљно загрожена тиме, што 
су сви приходи у буџету и сувише натегнути и на- 
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дувани. Сматрам да у таквим момеитима фипаисиј- 
ске депресије, они неће моНи да даду покриће, 
које Министар финансија жели и очекује. 

Ноторна je чињеница, да готово сви приходи 
и фискални и они од предузећа још једнако опа- 
дају и подбацују. Истина, да je било т. ј. скоро зна- 
кова за побољшање прилика и у Америци и Не- 
мачкој који су се маннфестовали у порасту цепа 
исцрпл:.ењу стокова, порасту улога и паду пезапо- 
слености. Али, господо, немојмо се подавати вели- 
ким илузијама. Банкарски крах, који се десио по- 
следњих недеља у Америци, узео je такве размере, 
да они који o томе читају у новинама, и не сањају 
да je тамо стање данас мпого rope, иего што се 
оно у листовима претставља и саопштава. Зато — 
ретаблирање и стабилизирање прилика свуда — na 
и код нас ићи he веома споро, и ми не смемо ра- 
чунати на некакво поболЈшање у идућој годиди. 

Друго загрожавање буџетске равнотеже до- 
лази од ванбуџетских кредита. Оне године нстина 
je мање тих ванбуметских кредита, јер je баље 
спроведен принцнп јединства буџета, али их још 
једнако нма. To су предвиђене исплате из „гото- 
внне, обртиог капитала, као н вншкона прихода". 
A колико he милиона то изнети, ми ћемо видетн 
тек у завршном рачуиу идуће годиие. 

Што се тиче летећнх дугова и неисплаћених 
рачуна, то јест одложена исплата примљених оба- 
веза, краткорочпих, обавеза трезора бонона, које 
издаје Мииистар фннанснја — они су такође у 
изобил.у. Колико има тих и таквих рачуна, г. Ми- 
нистар финансија најбоље зна, али што je рекао не 
слаже се са подацима, које сам ja добио на другој 
страни. {Министар финансија Др. Toopljenuh: Тачно 
je, гарантујем!) Мило ми je ако je тачно. A колико 
ће бити тачно милиона видећемо тек кад се завршни 
рачун закљупни? Прошле године било je no г. Ми. 
нистру свега 327 милиона; дај Боже да буде толико. 
Али се ja бојнм да само Министарство саобраИаја 
ту цифру не демантује! 

У нашој финансијској политици има јгдна plja- 
ва пракса да се неисплаћени воде као нека уштеда. 
Међутим o уштедама правим нема ни говора. Уште- 
де су ту кад нпр. изостану инвестиције и неизвр- 
ше се набавке. A кзд се бележи као уштеда само 
оно, што није исплаћено, онда то у ствари није ни- 
каква уштеда. У томе се ишло толико далеко, да 
су и сви завршни рачуни од рата код нас закљу- 
чивани са суфицитом, a то међутим није тачно. Је- 
дино je овогодишњи завршни рачун био лојалан, са 
дефицитом од 626 милиона динара. 

Исто тако Минисгар финансија je дужан да 
каже сумарно, колики су накнадни и ванредни кре- 
дити. Мора се завесги и код нас стална пракса да 
се претходно и увек законом одобравају ванредни 
кредити. {Министар финансиЈа Др. ЂорђевиН: Скуп- 

штина je изгласала закон o ванредним кредитимај. 
Ja то похвал.ујем, и молим да се та пракса и даље 
продужи. 

Tpehe, највише угрожавање бЈџетске равнотеже 
долази од држгвних дугова, нарочито откада су пое- 
стале репарације. A како стојимо са дуговима? Како 
се врши служба ануитета? Укупни наши дугови из- 
носе 39 милијарди динара; a од тога унуграшњи ду- 
гови износе 6 милијарди, a инострани 33 милијарде 
динара. To значи: инострани дугови су пет пуга 
већи од унутрашњих дугова. Ануитети и каматеи:- 
носе 1 и no милијарду динара. Кад се елиминншу 
државна предузећа, значи да једна четвртина namera 
прихода иде само на дугове. Исго тако излази да 
половипа читаеог пзшег извоза иде на отплату ду- 
гова. Апуитети за последњих седам година више су 
него учетворосгручени, a то je опасна сграна нашега 
буџета. 

У Швајцарској je објављена једна статистика 
државних дугова, према којој наша држава no ве- 
личини дутова долази на четврто место. Испред ње 
су Румунија, Пољскз и Мађарска. 

Дугови се обичпо деле на ратне, политичке и 
н^политичке. За ратне дугове према Америци, Ен- 
глеској и Фравцуској износи ануитет 370 милиона 
динара, што знзчи три пута више него издаци на 
целокуппу нашу пољопривреду. 

Господо, no Хуверовом мораторијуму Југосла- 
вија се за 34 године лишава годишње по 84 ми- 
лиона немачких марака. Ja сматрам као оправдани, 
да се ти ратни дугоЕи и ануитети не уносе у буџет, 
и зато топло поздравлЈам гест наше Владе и Миаи- 
стра финанснја, што није ништа o њима гсворио, и 
што je ћутке преко тих дугова прешао и у буџету 
и у финанснјском закону. 

Зашто? AKO je Лозапски споразум имао за циљ 
да да нову консгруктивну еру Европе и ако није 
имао за задатак само да помогне Немачкој, ондј се 
кора доћи и до другог споразума: да се ослободе 
ратвих дугова и земље ратом omrehene и no ми- 
шље11>у које je објављено у једнои америчком ф^- 
пансијском листу „Бонстрит Џернек" без решеп.а 
ратних дугова, ne може бити ни говора o ycntxy 
светске привредне конференцнје. Господо, ако се 
суспепдују само репарације, као што je то извео 
Лозански споразум, a не н ратни дугови, то би зна- 
чило свалити терет са немачких леђа n i с. везнике. 
Зато je и постао тзв. „џентлменски спор. :!ум' којим 
се утврђује, да се све државе повериоцп petupaunja 
обавезују да nelie ратификовати Лозански сооразум 
док не уреде и питање ратних дугова. Франиуски 
парламенат одбио je исплате доспелог ануитета. Ен- 
глеска га je исплатила условно. Сам тај факт да бо- 
гата Француска ке плаћа свој ануитет, доказ je за 
Америку да je у економном животу Европе наступио 
дубок   поремећај   o   коме   се мора водити рачуна. 
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Према последљим вестима из Америке изгледа да 
je и сам Рузвелт. нови прегседник добро ушао у 
ову ситуацију и да он сматра да треба извршити ре- 
визију или редукцију ратних дугова. 

Што се тиче неполитичких дугова, предратних 
и послератних, то како су већином иностранч дуго- 
ви. — они су велики баласт буџета — права авет 
буџетске равнотеже. Ануитет за њих износи осам 
стотина тридесет и четири милиона, што несумњиво 
претставља један велики баласт за нашу народну 
привреду. Сама ажија ануитета je баснословна сшо 
28 и no од сто „прима" што износи око 233,000.000. 
Ta сума није унесена у буџет, она фали за чигав 
свој износ. Ta сума претсгавља дакле прави дефи- 
цит. Али постоји једна срећна околност да je за 
америчке ануитете добивен пристанак да се могу 
полагати у динарима без трансфера и призна што 
je Министар са Француском владом регулисзо пи- 
тање наших ратних дугова. Тако исто постоји и 
један најновији арачжман са француским портерима 
којим je избегнуто полагање ануитета за три године. 
Портерима се издаје 1 облагација за трогодишњи из- 
нос ануитета на 25 год. са 50|0 камате. Од тога и- 
мамо две користи, јер се буџет ослобађа иеликог 
терета дефицита, који би претстављала акоија са 
примом. и друго: Министар финансија преко ових 
депоновсних ануитета код Народне банке доћи he у 
могућност да ликвидира и да смањи авансе код На- 
род ie банке и то на прво место шест стотина ми- 
лиона обртног капита/ia. Тако je у дванаестом часу 
избегнут један нов дефицит a можда и инфлација! 
Овом операцијом помаже се и нашој валутној си- 
туацији, јер he се нашем новчаном тржишту осетно 
смањити тражња девиза за вршење ануитетске службе. 
Ha послетку he од тога имати користи и наша при- 
вреда. Прво тиме што he се један део депонованих 
ануигета ставити Народној банци на располагање 
за извођење шире емисије у ово тешко доба. Оао 
je нарочито важно у ово доба замрзлих кредита 
у земљи и у доба оболелога маше ликвидног порт- 
феља Народне банке. Познато je да je она четвр- 
тину зараде употребила на чишheњe сумњивих по- 
траживања! 

Господо, друга помоћ народне привреде je та, што 
he за ове три године ојачати скок девиза за no- 
требе саме народне привреде. Народна привреда 
оспособи11е се више за учеш11е у мећународној тр- 
говини и на тај иачин лакше сносиће ситуацију у 
коју je запала. Ако je onaj важан аранжман већ 
сасвим перфектуиран, оида треба збиља одати 
дужно признање и изјавити благодарност са овога 
места Краљевској Влади и Г. Министру финансија. 

Завршавајући анализу буџетске равнотеже, 
морам константовати, да она стоји на стакленим 
иогама и зависиће од многих услова и момената 
који   имају   да се покажу као повољни у току го- 

дине. Али несумљиво да he проблем буџетске рав- 
нотеже постати актуелан, за годину две код нас 
— више но икад. Буџетска равнотежа претставља!^ 
ускоро тежак проблем за Мипистра финапсија. 

Сви извори, који су служили за отклањање, 
буџетскнх дефицита до сада више не постоје. Ре- 
парације су отказане, зајмови су no данашшим при- 
ликама немогу1ш; са ковањем новца je свршено; на 
љему je добијено што се могло добити. Остаје је- 
дини и последљи извор штед1Ба и, нажалост, нови 
порези. 

FIocTHhn стварну буџетску равнотежу, господо, 
мора бити најглавнији задатак наше финансијске 
политике. Ona je најважнији услов за здраве фи- 
нансије. Оиа je најбољи чувар народног новца и 
први услов за санираи>е оболеле народне прнвреде. 
Неки полет у нашој иародпој привреди не може 
се ни замислнти, докле не буде буџет стварно 
уравнотежеи и докле не елиминишемо из нашег 
буџета летеће дугове и хроничне дефиците. Овако 
неизлечена ситуација притискује цео привредни 
свет, — сву прнвредну акцију у нашој земљи ri 
цео наш јавни живот. Колико би било лакше, каД 
толика иаша привредна предузе11а, која тешко 
кризу пребољевају, не би морала чекати месецима 
на своја потраживања од државе! Колико би on' 
тицај новца био бржи и кредити обилнији и сло- 
боднији у аемљи, да Народна '^банка, да Државна 
хипотекарна банка и Поштанска штедионица нису 
због аванса држави имобилисане у својој служби 
народној привреди. Зар не би ове године н. пр. било 
лакше пружити новчаном тржишту у земљи многе 
милиопе, да те установе нису биле ангажоване 
према  држави   и   према  Министарству финансија?! 

Зар не би могло на тај начин преко тих уста- 
нова да се сгави народу на расположење силан но 
вац са ломбардовање држ. папира чиме би се спречи- 
ли онолики страховити падови курсева? Ето тако на 
тај начин се питање стабилизације буџета преноси 
на пнтање стабилизчције новца. Обе су ове сгаби- 
лизације у тесној вези. Kao год што нема буџетске 
стабилизације без сгабили^ације новца, исто тако не- 
ма стабилизације новца без стабилизације буџета. Има 
више година како je наш динар био фактиччи сгабили- 
зиран Ja се само питам. господо, каква je потреба 
била код нас пре неколико година да се законом и 
међународним уговорима код нас стабилизација ди- 
нара утврђује и уводи златно важење? To je учи- 
ibeno крајем 1931 године кад je свегска криза Beh 
узела маха. Ja сматрам да je то била једна апсолу- 
тно непотребна мера. Ja нисам за тражење спаса уједној 
бруталној инфлацији, јер je свака инфлација штетна 
ствар, јер свака иифлација исисава сокове иародне 
привреде, и јер су инфлацијом на крају крајеве ру- 
иниране Beh толике народне привреде. Али сам, ja, 
господо, у исто време против наглог  завођења  ста- 
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билизације динара законским путем и увођења зла- 
тнога важења у данаши.ем јеку кризе. To je било и 
на шгету народне привреде и на штету државних 
финансија. Услед тога народна привреда снашла се 
у врло тешкој ситуацији принуђена да се рве у ве- 
ликој међунанодној конкуренцији са високом ио- 
вчаиом једипицом. 

Свима je нама познато и да су наше државне 
финансије тиме бесциљно оптерећене са две и no 
милијарде динара! По моме мишљењу требало je 
у овој тешкој привредној кризи применнти енглеска 
праксу и тако помоћи народној привреди једним 
систематским планским обарапЈем курса. Али ни- 
како инфлацијом, већ лојалннм суспепдоваљем заме- 
ibHBOCTH новчаница за злато (Одобравшве). Даиас 
имамо чисто златно важење само у богатој Фран- 
цуској, Швајцерској и Холандији. Ja сматргм да je 
лукс^з да се и ми ранжирамо са овим јединим трима 
земл>ама света које у сваком погледу изванредно 
добро и много боље од нас стоје. Мислим да би 
овај поступак који сам поменуо био много правилнији 
и бољи него no сваку цену нагенити са злагпим 
вджењем. Мислим да би било боље све то урадити 
него привидно задржавати законску сгабнлизацију и 
прогив закона заводити прим од 3G()/o. И динар не 
можемо и нећемо моћн дуго na овој и у оваквој 
лажној пози и у златној пози законом задржати. 
Никако није то тзв. „конгролисана пакт важења" 
дипар се већ и упркос законс.ке стабплизације и 
ме1)ународних уговора срозао од 9 на 7 швајцапских 
франака и упркос квази златном важењу пзгубио 
способност мсђународног средства за nnahaih?! Мн 
ћемо динар моћи сачувати само тако ако ra фактички 
стабилизујемо путем опробанпх финанснјских и при- 
вредиих средсгава a то je путем равнотеже буџета 
и равнотеже трговинског платежпог биланса. O бу- 
џетској равнотежи ja сам Beb досга говорио, a сад 
ми дозволите да неколико речи кажем o платном 
билансу. Несумљива je сгвар, господо, да je наш 
платни билапс пасиван. и у јаком пзду. Иако je 
у њему трговииски биланс активап. ипак je on no 
другим позицијама које стоје поред њега јако 
пасиван. 

Поморство je данас, господо нерентабилно, и 
тако туризам сгранаца je стално у опадању. Износ 
валуте и капитала из наше земље врши се сталпо 
тајпо и јавно. Емиграција je зз тре11ину спала према 
1931 год. Због тога je ситуација нашега платнога 
биланса врло рђава. Али као што je рекао и r. 
известилац већине, све те упутрашње мере су само 
палијативне у колико се тиче активирања платног 
биланса и лечеп^а финансиске кризе. Данас и многе 
јаче зеадље но што смо ми, болују од ове исге бо- 
лести и пате и од дефицита и од депресијације на 
ционалие валуте и пасиве златног биланса и због нужде 
да напуштају златно важење. Све су то велнки пробле- 

ми који превазилазе и премашују моћ једне државе. Сви 
ти проблеми зависе у првом реду од тока светске при- 
вредне кризе и ситуације. Ми се исгипа морамо и 
сами да боримо да колико можемо свој екокомсни 
живот подесимо да он прође данас са што мрње 
штете. Али радикално caHHpaibe привредних и фи- 
нансијских прилика можемо постићи, кго што je и 
код других држава случај само тако, ако na томе no- 
слу буде колаборације с другим државама — са чкта- 
вим светом. 

A то caHHpaibe светске привредне кризе m-j.* 
никаква пи тајна ни мађија. Треба само погледатн 
истини у очи и рећи праву реч. Не пати свет и чј- 

вечанство зато што екопомисти и државници не 
знају како he изићи из ове привредне кризе, него пати 
зато шго се на многим странама то опште сани- 
рање искрепо Belie и не жели. Исто тако као што 
државници знају како се може пајбрже и најефи- 
касније извршити војно разоружање исто тако до- 
бро заају државници како најбрже и најлакше свет 
може ззаћи из ове светске привредне кризе. 

Ексксузивпим и егоистични иптереси — naj- 
Belia су npenona решешу кризе. Господо, ту скоро 
објављеп je једап ружан извештај експерата — прн- 
премпе комисије — за светску привредну конфе- 
pentinjy. И у томе извештају се пре свега конста- 
тује да владе свих држава које he бити заступ- 
љепе na тој привредпој копферепцији, треба зајед- 
пичкн да се заузму да се na практичап пачип по- 
стигне : 

1) Регулисаље свих ме^удржавних дугова; 
2) што већа слобода ме^упародне трговипе; 
3) iio6ojbmaii>e цепа и стабилизација светског 

повчапог тржишта; н 
4) финансијска и мопетарна акција за укидап.е 

девизних ограничеша и за успостављење мопетарпе 
стабилизације. 

Другим речима, спас човечанства и од one 
кризе и лек за њу je у међупародном екоиомском 
споразуму, у уклањању царинскнх баријера, у ру- 
шеп>у девизних ограпичења, у ликвидацији ратпог 
дуга, као што су ликвидирани и репарације, и у 
сталпој и слободној циркулацији новца. 

Дао бн Бог да ове истипе што npe добију из- 
раза у одлукама одговорних влада и парламенатз 
најпре великих пација. A na пама je парламентар- 
цима претставницима свих земалза, да подр.кавамо 
само владе са таквим програмима, ако желимо на- 
родима скратити пезапамћене муке, беде и певол.е. 
Прави и искрепи пријателзи парода морају да се боре 
како противу војних тако и противу економских ра- 
това међу пародима. 

Сад да завршим! Господо, ja сам већ казао да 
су све ове моје добронамерпе опаске и примедбе 
упуене Влади само у пајболЈИм иптепцијама. Ja 
матрам да je требало да се чује у Народпој скул- 
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штини и глас који критички, али објективно, износи 
финаисијско-политичку ситуацију можда у мало 
мање оптимистичкој форми но Министар финансија. 
Ja на крају апелујем на Владу да што енергичиије 
учини све напоре који иду на уклањање пољопри- 
вредие кризе, и изјаилзујем да hy, с обзиром на 
огромне тешкоће o којима сам говорио и које наша 
млада југослопенска отаџбнна има данас да санла- 
ђује, у начелу гласати за буџет и поред све 
критике наше финансијске политике и маиа овога 
буџета које сам овде изнео. (Пљескаи.е и одобра. 
ваље). 

ПоШпреШседиих Др. Авдо Хасанбеговпћ: Са 
пашим пристанком ja ћу овај део данашље седнице 
заклзучити. Рад iseMO наставити вечерас у 9/' 
часова са истим дневним редом. 

Седница je прекинута у 8 часова. 

(После прекида у 21.30 чгсова). 

Потпретседник   Др.    Коста   Поповић:   На- 
ставља   се   седница.   Реч има   народни посланик r. 
Алојзије Павлич. 

Алојзије Павлич: Славна скупштино. (Гласови 
Где je Влада? Me можемо ми без Владе да ра. 
днмо). 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Изволте 
господине посланиче, почети свој говор. 

Ллојзнје Павлич: У Владином прогласу од 
25 септембра 1931 године, прогласу Владе која je 
водила изборе од 8 новембра иа којима смо се сви 
кандидовали и били изабрани, каже се да je Устав 
од 3 септембра 1931 годиие добар и да обезбеђује 
грађанима Краљевине Југославије све битне слободе, 
сва самоуправна права, пуиу једнакост и равно- 
правност, ypel)yje иајшире надлежности Парлшента, 
осигурава самоуправу, зајемчује слободу савести и 
вере, равноправност вероисповести и поштовање 
вере, пошто се осигурава и слобода излагања мисли 
и слобода збора и договора. 

Дал^е се у томе прогласу каже, да je програм 
који чека Владу и Народно претставпиштво веома 
велик и обилан и у томе погледу предвиђа се 
штедња и изграђивање закоиодавства, које при- 
према Краљевска влада за сељачкн сталеж, за рад- 
иике и за малог човека. Ha темељу тога програма 
треба да се нађу сви, који воле ову државу и земљу 
и да се на тај начин народ поведе спокојству, миру, 
благостању и срећном напредку. 

Господо народни посланици, лепе су речи тога 
прогласа и радног програма. Устав je све слободе 
загарантовао. Загарантовапа je најшира иадлежност 
Парламеита, израђен je програм за Народно ,прет- 
ставииштво. 

A шта сад видим? Шта смо постигли? Где je 
обећана једнакост и равноправност? Нигде их нема? 

Где je најшира надлежност Парламента? Видимо да 
Кралзевска влада и Претседништво Народие скуп- 
штине не стављају na дневни ред интепрелације, 
не стављају на дневни ред и наша питан.а и тако 
газе Устав и тако газе наш Пословник. И питам се 
где je зајамчена слобода свести и вере? Тако се 
од оних лепих речи ништа није реализовало. Пет 
иута су већ вршеие промене у Крал^евској влади 
од 8 новембра и никако се иије наш политнчки жи- 
вот нормализовао и демократизовао, Beli je сваки 
даи код нас опаспије и rope стање, 

To доказује и наш буџет. Он je био штампан 
19 новембра и предаи Народној скупштини, a Фи- 
иансијски одбор радио je 101 дан на проучаваи.у 
овога буџета. A када би требало да ми o томе 
предлогу дискутујемо и да изпесемо све оно што 
je леше, све оно, што треба да се правилно реши 
како би нам то било могуКе када дапас, 13 овога 
месеца, започиње генерална дискусија o буџету и 
треба, како се каже, да се заврши за пар дапа. 

Зашто je буџетска дебата започела тек данас? 
Зашто   није   започела   пре,   како   je то обичај био 
прошле године, обичај je то био и обнчај je у свн- 
ма земљама где постоји права демократија, где ио- 
стојн здрав   парламентаризам.   Код нас се каже да 
je ово зато, да се изиграва надлежност нас, народ- 
них посланнка, да немамо могућности добронамерно 
критиковати,   да   се   ие   би   могло   изиетн све ono 
што je лоше код нас у админпстрацији, у унутраш- 
iboj политици, да не би сва јавност   знала   шта   се 
дешава у појединим крајевима, шта се дешава осо- 
бнто код нас у Савској и Дравској   бановини,   где 
су прилнке rope него што су биле за време Свет- 
скога рата, када су нас прогањали Немци, и у Хр- 
ватској, за време Баиа  Куена Хедерваиија, и у Бо- 
сни  за   време   Потјорека. Господо,   народни посла- 
ници, читав наш народ зна да су озбиљна времена 
због економске н социјалне кризе, читав народ зна 
да   су   озбиљиа  времена због угроженог   светског 
мира. Ми сви знамо да   од   1918   године  до данас 
није било такво сташе   као   данас,   и да je велика 
опасност   за   светски   мир.  И сви знамо и паш na- 
род нарочито то тражи да имамо моћну и јаку др- 
жаву, да имамо   владу  велику и моћну, од аутори- 
тета, да имамо   владу   коју подупиремо и која све 
праведно   решава   те   тако да  у нашој државн бу- 
ду   сви   задовољни,   да буду   сви   без   изузетка за 
Краља,   за   отаџбину,   за  ову државу да буде rio- 
штовано све оио што je свето ne само Србима већ 
и   Хрватима   и   Словенцнма  и народним мањииама. 
Господо народни послаиици,   снгурно јесте да тре- 
ба да будемо сви прожети  духом државиог једип- 
ства, да сви волимо нашу Отаџбину и иашега Кра- 
ља a поред народиог јединства   треба   спровести и 
јединство државно, треба да смо за морално једин- 
ство, за етично јединство, треба да се удруже сви 
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поштени Срби, поштени и ваљани Хрвати и добри 
Словенцн и да сузбијемо код нас корупцнју. Го- 
сподо, ми знамо да су иеки сенатори у Сенату под- 
иели закоиски пргдлог противу корупцпје. Ми смо 
саакодневно сведоцн да се код нас у појединнм 
крајевима бацају у загвор неки л>уди због коруп- 
ције. (Коста Алексн!] добацује). 

Претседник др. Коста Поповић: Господине 
Алексићу, немојте упадати у реч. 

Алојзпје Павлич (наставља): Затвараин су 
неки л^уди пошто су внше пута крали државии но- 
вац и приходе и то у толикој мери да се ja сти- 
днм да сс то дешава у нашој земљи и зато треба 
да се иарод васиита ме само у духу државнбг и 
пародног јединства, већ да се васпнта у духу етич- 
ког једннства, моралног јединства, правде, једии- 
ства части. A o томе моралпом једивству, o томе 
егичном јединству, нико не размишља, ннко ne ro- 
вори. Не само то. Ми впдимо чак да су тендевције, 
не у Краљевској Влади, бар ne у читавој Крал^ев- 
ској владн, да се дира чак у верске ocehaje и да 
се прогоие католнци, и да се прогони католнчка 
црква. 

Ми сви 3Ha.ViO да треба да волимо ову државу, 
да смо сви јединствеин no души, једипствепн no 
срцу, да смо једпо, свн браћз Срби, Хрвати и Сло- 
вепци. И баш зато што смо једно ми не смемо да 
дирамо у веру, ne смемо да дирамо ono што je 
било Србнпу бпло Хрвату илп Словенцу мило и 
драго, пего да чнппмо како су у том случају ра- 
днли Фрапцузи н створили себи велику државу. 
Ми смо сведоци н позпато пам je да код nac, у на- 
шој држави нма и тајних друштава n тајнпх удру- 
жења. Код нас постоји такозвапа фармазопска ложа 
која води бој протшз католпка и католичке цркве. 
To ne би требало ннкако, господо, да буде napo- 
чнто у ово време кад су приличе овако озбиљне. 
Ta борба ne треба да се започии.е сад у ово оз- 
биљно време или да се започиње борба у тепден- 
цији кулгурпе борбе, (Граја.)По моме мишл1е11>у по- 
требпо je дапас да се верске прилике стншаиају. 
Данас треба да се сви волемо и поштујемо и осо- 
бнто je потребпо да се данас код nac прогони ко^ 
рупција и пеморал. Коста Алексић: Ви сте донели 
корупцију.) Код нас, господо, ne може да се силом 
створи југословенски језик. On може да се створи 
кроз 10 векова и сто leha л.убављу, али ne силом, 
a како зпамо не може да се створи како je бнло 
допешепо у Полнтицн, да се створи и да се оспује 
једна југословенска вера. Претседннк фармазопске 
ложе то je штампао, али je то одмах копфискова- 
no. (Чује се: To je врло паметпо ) Не може се то 
створити тако, јер би то бпло на штету државе a 
било би штетпо и no саме Хрвате и Словепце, 
штетно уопште за све. Taj експеримепат започињу 
код нас   они   који   су   пајвпше интерпацнопалпн, a 

то су фармазопске ложе, a one су такве ие само 
код нас него и у другим замљама: Фрапцуској, 
Шпапији и Мексику. (Чује се; To се nac ne тиче.) 
Тиче nac тај нов живот и on je исти опакав као 
што je био за време Базплија Великог кога поштују 
прапославпи исто опако као и католици. 327 годи- 
не, кад je впзапстијски цар Bapenc којп je послао 
свога префекта Модеста у Кападоцио да придобије 
великог бискупа Базилија у варпјапску веру и тра- 
жно да се оспује једпа државпа вера. 

И било je бискупа у Битапији и Малој Азијн 
којп су отпали од Хрисга, a он je био само 
једап и дошао je до Базилија Велпког, Опда 
му прети префект Модест са иптернацијом, са 
конфпскацнјом нмап.а и смрћу. A шта каже Ба- 
зилпје? Каже: Не бојнм се нптернације, можете да 
ме иптерпнрате и ja пећу отпасти од праве Хри- 
стове вере и цркве. И онда каже: Не бојим се смрти. 
И опда каже: Како можеш ти, бискупе, да не примпш 
државну веру арнапску, како можеш, да ми овакво 
одговараш. Ja могу да те бацнм у затвор. A он 
каже: Не плашпм се тога и тако му je говорпо да 
га придобије и каже му: Таквог бискупа још нисам 
видео. A он му одговара:Ти заиста ниси још видео 
правог бискупа. И тако не само Базилије Великп 
већ и Кнез Михало, митрополиг Михаило и Штрос- 
мајер и Јеглнћ и другн велики карактери устали 
су кад je дошло у питање слобода савести, пи- 
Taihe цркве, казао је:Тоне може. И тако кажем и 
ja, и не може. Чујте што се дешава у Дравској 
баповнпи? Бацило се за време избора 12 свеште- 
ника и 400 других лаика у затвор У Хрватској се 
бацају у затвор, пролила се крв у Омишу, у Сиску 
се je батинао хрватски парод, и не врши се истрага 
и кривци се не казне. И против тога поступка ja 
протестирам и тражим слободу (Граја и добацивања: 
Готово, говори o буџету) да се не дира у цркву. 
{/Ipaioeuh: Али ми слободу од цркве тражимо.) 

ПотиреШседник Др. Коста ПоповиЋ: Господо, 
иемојте прекидати говорника. 

Алојзије Павлич (наставла): Такве су прилике 
код nac и као патриота протестирам што се прогаља 
црква на штету државе. Такве су прилике код нас у 
Драмској багшвини. Прошле годипе бнло je полициј- 
ски осуђено 100 свештеникаунашој земљи и суд je све 
ослободио. У Варешу бачен je једаи свештеник у за- 
твор, био je певин, na онда у Сарајеву, Загребу и сну- 
да и тако се водн потајпа културпа борба, a ja као na- 
триота не желим да дође до тога код нас. 

Ми тражнмо нека буде правда за све. Ако je тко 
крив нека се казни no закону, a ако није крив, зашто 
да се прогони, Ja знам шта се ради код nac у Драв- 
ској баповнпи. Знам колико je само денуицијација 
било у моме срезу. Тамо je био вероучитељ за 
кога je и Државпи савет казао пије крив. За њега 
je суднја у Државпом   савету казао: Ако би све то 
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била истина што je срески иачелник из Лашкога 
изнео за Jbera, онда би он требао да добије 10 го- 
дина затвора и робије. Алн, ништа иије било ис- 
тина, него само подпала н деиуицијација, и Др- 
жавнн Сапет je одлуку Министарства Проснете по- 
ништио, a овај вероучитељ биће сада поново при- 
мљеи натраг у службу. 

Како су код нас у Хрватској и Словенији ре- 
луцирани и разрешеии дужпости професори, то ми 
тамо иајбоље знамо. Ja благодарим Краљевској 
влади, нарочнто r. Министру Просвете што je ову 
неправду, и то баш на захтев љубљанске фарма- 
зонске ложе, одлучио да поправи. (Један глас из 
центрума: У овој земљи постоји само Језуитска 
ложа, друге немамо!) Само ако je неко католик у 
Словенији или у Хрватској Хрват, само због тога 
био je уклоњен са дужности и ако je имао нај- 
боље квалификације. To je истина и ja докумен- 
т^ма могу то да докажем. Ja као патриота про- 
тиву оваквог рада протествујем и протествов-ћу 
увек, јер се ие плашим да вас je и 10.000 противу 
мене. {Мп.чош Драговић: Ja луд ли си Краљевићу 
Марко!) 

Ми који смо много патили под туђинском вла- 
mliy, под Аустријом, {Милош Драговик: Ти патио 
ииси!) ми смо и данас врло осетл>иви и ми кажемо 
да једна неправде чини више штете него 100 до- 
брих дела. Милош Драгопић: Ти си био под ano- 
столским величаиством!) 

Ми тражимо слободу и ja апелујем на све по- 
сланике, на све добре Србе, све добре Хрвате и све 
добре Словенце, да се заложе да се код нас не води 
борба противу католичке цркве и да се спречи 
културна борба. 

Ми видимо да je овај Закоп o аграру донет 
на штету и православне и католичке цркве. Цр- 
квена имаља су задужбине и она се не смеју да 
експропришу, јер то изазива трзавице, a трзавнце 
најјаче погајјају углед иаше државе. 

Кад je велики Наполеон бго na врхуицу своје 
славе, када je победио Италију, Аустрију, Немачку, 
na je чак отишао и у Русију, колико ли би он 
био захвалап да je имао једног пророка н прнја- 
теља који би му казао: Ти велики Наполеоне, ве- 
лики војсковођо, немој све да градиш на снли и 
бајонетима, веН гради на просвети, гради na правди, 
гради на слободи и на части. Да му je то имао 
ко дакаже, и да му je могао да каже шта гачека: 
да ra чека ропство на острву Свете Јелепе, да he 
сви његови идеали пропасти (Једап глас из цен- 
трума: Овај држи проповед!) — и треба вам про- 
повед — да nehe да реализује велико уређење 
Европе, да he се за њега свршити лоше, велики 
Наполеон би сигурно друкчије радио и сигурно би 
послушао. 

И такође ми знамо да смо пуно патилн у 
бившој Аустро-Угарској и да смо тражили увек 
аутономију. Тражена je федерација и од Штросма- 
јера Милош /Ipavomih: Тражно je федерацију 
Словена), a дошло je до светског рата, кад je 
Аустрнја хтела да да аутономију, a ми знамо како 
би дала: обећала би na не би дала. И дошао je 
човек, који je казао цару Карлу: „Majiistet, est isl 
spat, што значи: Величанство, прекаспо je." И тако 
треба да се ми сви патрноти окупимо и да ониу.а 
којн имају могућу тенденцију да би код нас завели 
лаицизацију, кажемо: немојте днрати у то што je 
свето Хрватима, Словенцима, Србима (Један глас: 
To je из посланице. To ти je lllapnii написао!) Ja 
говорим данас читавом свету, говорим посланицима, 
говорим Краљевској влади, говорим свима онима 
којих се то тиче и то говорим као патриота, којн 
волим ову државу и који имам жељу да наша 
држава буде велика и моћна (Милош- Драгонић: 
To je све језуитски — Граја). И пошто су неки 
из Крал.евске владе непомнрљиви ja иступам из 
Клуба Југословепско-радикално сел.ачке демокра- 
тије (Узвици: To зпамо!), пошто су распустилп 
просветпи савез у Дравској бановпни, који има 
више душа и домова пего Соко из читаве земље, 
на оспову депупцијација. To je злочин над Сло- 
веначком културом, пад словеначким народом и ja 
тражим да овај Миннстар иде камо спада. Он интри- 
гира и против радикала Срба и за то ja ne могу 
да гласам за овај прорачуп, протестујем протнв 
овог прорачуна и протестујем у име свих оних 
који воле ову државу. који су католпци не само 
no крштењу neli и no срцу и тражим пуну сло- 
боду, да буде наша држава нбћна и јака, и тиме 
завршавам. 

Потпретседник Dr. Коста Поповић: Реч има 
г. Милан Ћуковић. 

Милан Ћуковић: Господо народни посла' 
пици, политичка ситуација у иашој земљи почиње 
да бива интересантпнја. Ona je у ово доба свакако 
много ннтересаптпија него ли прошле годипе кад 
смо водилн буџетску расправу. Ми смо и лан.ске 
године, господо посланици, знали додуше да нма 
извесап број политичких људи, политичкнх првака 
и шефова некадашњих партија, који неодобравају 
наш рад и не одобравају паш став, који су про- 
тивпици дапаплвег режима. (Гласови; Тако jel). 
Ми смо знали шта опи nehe, али нисмо знали што 
они xohe. Нарочито писмо зпали у колико су опи 
сложпи и сугласпи између себе. 

Дапас у томе имамо чисту ситуацију. Ta го- 
спода нзашла су у послед1ве доба из своје резерае 
и учинила су политичке изјаве под видом деклара- 
цнја, пунктација итд. 

Свакако те изјаве некадашњих угледних поли- 
тичких људи и наших данашњих   противника   нису 



28 XXXVIII Редовни састанак — 13 марта 1933 г. 

без зиачаја, господо. Оне су од велнке важности и 
дужиост je наша овде, свнх нас, да се позабавимо 
тим најновијим изјавама догичие госиоде. {Милош 
Доагрвџћ: To je дужност Владе, ннје ваша!) Дуж- 
ност je Владе н наша! (Милом Драгови/г. Да при- 
мељује законе), Јер данашња Влада ужива пове- 
peibe данаш11>е скупштинске већине. (Др. Кешелзе- 
BHII: Колико даиа још?) (Коста Алекси!!: Дуго даиа, 
драги господине докторе!) 

Ja се, господо, у свом говору нећу освртати 
na све политичке изјаве, које су у послед11>е доба 
у јавиост допрле. Ja hy се ограннчити само на две 
политичке изјаве оних л^уди, са којнма сам пекада 
прлитички рарађивар, јер држнм да имам више мо- 
ралиог права, да се осврпем на њихове данашње 
изјаве. 

У новембру месецу прошлегодине изашле су 
у јавности позиате загребачке пунктације иеколи- 
циие бивших посланика биише сел^ачко-демократске 
коалнције. To су такозване  загребачке пунктације. 

Од свих тих пунктацнја, a има их — као што 
знате — свега пет, најболиија je ona Tpelia, иајвише 
he нас днрнути ona трећа, јер ona садржава иајвеће 
увреде и клевете, које je ико досада учиино браћи 
нз  Србије. 

Ja нисам у стању својим речнма репродуци- 
рати све те тешке н неправедие увреде, na ћу вам 
их дословпо цитпрати: 

„Копстатнрамо чип^еницу, да србпјапска хего- 
монија, која се већ од почетка паметпула Хрватској 
и свима пашим земл.ама са ове стране Дрипе, Сане 
и Дупава, својом Hecnoco6noujliy и помоћу пасиља 
н неморалних метода, држећи у рукама сву државну 
власт, делује деструктивно, уништавајући моралне 
вредности, све наше папредне установе и тековине, 
материјалну имовипу народа na ињегов духовпи мир". 

Господо послапнцн, код ових страшпих речи, 
код ових крвавих увреда, напесепих опако сумарпо 
читавом једпом делу парода нашег, треба са болом 
a и са огорчењем стати! Чисто певероватпо изгледа, 
да су те речи потекле од паших људи, од Хрвата 
и Срба из наше Краљевине! Јер такве речи више 
би приличиле једпом Саркотићу и оним несретним 
нашим емиграптима, приличиле би Македонствујуш- 
чима, пробуђеним Мађарима, аустријским клерика- 
лима и фашистима из паших крајева који су дапас 
под Италијом. 

Te речи могле би се читати у каквом шовнни- 
стички иастројеном, опскурном листићу, јер уопште 
те речи н ne спадају у политичкп речпик. По ro- 
тову се те речи ne смеју палазити у озбиљпом са- 
ставу пслитичких људи. Чак кад би one и биле 
тачпе, one се ne би смеле изговарати, a камо ли 
кад су нетачне и пеистините. A кад би те речи биле 
тачне, макар ne биле изговорене, опда би било 
тешко   свима   пама и опда   би   било и куку   и jao 

целој земљи и нашем пароду, ако би један део 
нашег парода — неНу рећи пајбољи део, да ne би 
изгледало да сам ласкавац, — али свакако naj- 
позитнвпијп, пајактивпнјн и најзаслужнпји део био 
оптереНен оваквпм својствима каква му та господа 
приписују. (Одобравање.) 

Овакве увреде пабацити Србијапцпмз, и срби- 
јапском делу нашега парода, nn би смели пи Хр- 
вати, a камо ли Срби из пречапскпх крајева. До- 
зволите ми да се изјасним. Ja правим малу разлику 
између Хрвата и Срба из пречапских крајева, јер 
су Хрвати ипак у трп rpane државне адмнпистра- 
цнје имали своју аутономију. A шта смо ми Срби 
пречани имали у Аустро-Угарској мопархнји? Ko je 
за нас уопште зпао пре светског рата и да сс 
светски рат пије свршно опако како се свршио, 
шта бн било од nac пречапскнх Срба? (Узвици: 
Били би побијепп!) 

Ми смо, господо, за Европу били потпупо ne- 
позпати, мн смо били Аустро-Упгари. Ми смо мо- 
рали да се боримо за пајосповпија паша пациопалпа 
права и националпа обележја, као и за пајоспов- 
пија средства наше иационалпе културе, a у неким 
крајевима, у Баиату, Бачкој и Барањи био je и наш 
пацпопални опстанак дозеден у питање. Ha свима 
линијама у свима крајевима бив. Аустро-Угарске 
мопархије, ми смо силом прилнка, не зато што смо 
хтели, играли једпу дефапсивпу улогу, срећпи ако 
можемо сачувати ono што имамо. И док смо тако 
чували пациопалпи посед и пациопалну свест код 
тамошњег парода, ограпичивши се више na пасивну 
улогу. дотле Србнја, иако мала, али са великим 
преимућстВРм пезависпе државе, воднла je широку 
напирналну политику са једним циљем ослобо1јеп.а 
прво српског, na опда и свих југословепских пле- 
мена. (Аплауз и узвнци: Тако je!) Могла je Србија, 
господо и 6palio, кроз сто година свога полусамо- 
сталпог и самосталпог живота водитн ситпу, малу, 
региопалпу, себичпу, србијапску политику и била 
би сигурно мирпа и од стране Турске Царевине и 
од страпе Аустро-Угарске Царевипе и снгурно да 
би толнке и безбројне жртве биле уште1јепе. Али 
Србија није водила ту уску политику. He, она je 
била паш Пијемопт. 

Ona je нзјпре као мала вазална Шумадија, која 
није била већа од једне наше данашње бановине 
смишљеним и неуморним радом, еманциповала се 
na je посгала незавнсна држава, a затим постала ne 
зависпа краљевина, која je водила и четири ослобо 
дилачка рата са успехом. A за овако велике и те 
шке пародне послове, ту треба, господо, и великих 
својсгва. Ту треба у првом реду патриотизма, треба 
издржљивосги, пожртвовапости, свеспости и дисци- 
плинованости. И место да се ми поносимо тим осо- 
бинама србијанског дела нашег парода, и да те 
красне врлине   пренесемо и на себе,   сматрајући   их 
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као особине целе наше југословенске pače, ево, на- 
жалост, muiao се, истина једап мали број л>уди, наших 
Срба и Хрвата, из бивше Аустро-Угарске монархије, 
који су се тако лакомислено бацнли блатом на ту 
мученичку, али и јуначку Србију, и на гога пожр- 
твованог и дисциплинованог  Србијанца. 

У четвотој пунктацији господа потписници ка- 
жу, да треба повести одлучну и што бол.е оргапи- 
зовану борбу противу те србијанске хегемоиије са 
циљем да се она отстрани из свих наших крајеиа, 
да се управо свака њена власт отклоии, као и њен 
уплив са свима својим прегставницимд. To je просто 
казано, да се из пречанских крајева имају повући 
или позратиги у Србију сви фуикционери цивилие 
или војне упррве, који су родом из Србије. 1'осподо, 
ja немам при себи статисгичких података o томе, 
колико има Србијанаца чиновпика у пречанским кра- 
јевима, и обратно пречана у Србији. Али, господо> 

ако има Србијспаца више у пречанским крајевима 
него у Србији, ту долазп отуда шго je менталитет 
србијанског чиновника такав, да он сматра целу Ју- 
гославнју својом домовином, и да иде тамо да живн 
где га службл зоне. 

Менталитет пречанског чнновника — a ja ono 
не говорим напамет, јер сам и ja био дуго година 
чиновни", н био сам na челу двије великих чинрв- 
ничких организпција, и познајем врло добро мента- 
литет једног и другог чиноеништво, пречански чн- 
новник je више регисналисга, внше воле свој ужи 
крај, Далматинац неће да иде у Босиу, Босанац nehe 
да служи у Славонији, или у Банату, Бачкој и Сре- 
му, и ако су ти крајеви богатији, нерадо служи и 
у Београду, a камо ли у Србији; Јужну Србију не- 
ћу нн да спомишем, јер она je за многе од њих 
страшило. Напротив, ja мислим оно што госиода у- 
зимају као бравамен ja мислим да би било корисио 
за једну добро смишл)ену политику упознавања и 
ме1)усобног зближавања, да би требало да и наша 
грађанска управа чини са чиновништвом онако исто 
к".о што то војна управа чини са војпицима и ре- 
грутима. 

И ja бих поздравио једну средбу, или да ка. 
жем једну праксу законску, ако ништа друго, да се 
млађи чиновници, особито приликом првзг поставље- 
л>ења, морају посгавити у другом крају, (Пљескање 
са узвицимг: Тако je!). 

Пета пунктација, последп>а, ona je најдужа, a и 
no своме садржају најважнија. У ц,ој су обележени 
основи полигичкога уређења наше државе, како та 
господа желе и з-мишљају. Морам рећи да ова го- 
спода исто тако, као и други пункташи, говоре до- 
cra нејгсно o овом, снгурно no њиховом мишл>ењу, 
пајважнијем полнтичком питању. Можда je то из 
тактичких разлога, јер то можда ће биги, и ствар 
погађањз између њих. Они опгришу доста нејасиим 
неодређеним изразима, Ha пример, они спомињу др- 

жавну заједницу. Опи спомињу чланове те државне за- 
једиице и кажу: сваки члан те државне заједнице треба 
да има своју земљу, свој териториј, и na послетку, 
да буде изван сиаке cyMibe, спомип.у нарочито и 
подвлаче парод српски, народ хрватски, народ сло- 
веначки. Из ових 1бихових политичких израза, ro- 
сподо, и из онога што ne спомињу, јер na пример 
пигде не спомип^у Југославију, ннгде ne спомињу ју- 
гословенски народ, ту пема пн говора o пародпом и 
државном једипству, из тога се може ово закл^учи- 
тн: Господа ne примају пи дриовпо пи пародно је- 
дипсгво. Место државпог једииства, они хоће држа- 
впу заједпицу; месго једипствепог југословенског на- 
рода, они гстичу три народа, српски, хрватски и 
словеначки, Према томе, можемо замкслити ијихово 
политичко ypel)eii)e наше државе. To би била без 
сумње фецеративпа држава, са три главпачлана, или 
дијела српским, хрватским и словеначким или савез- 
на држава на племепској, тријалистичкој  бази. 

Господо, ja се ne чудим др. Мачеку On, 
можда никад пије био упитарнста, пити Југослонеп. 
Господип Трумби!) био je и упитариста и Југосло- 
веп. Његово се нме палази, тако peim, na пајваж- 
пијим политпчким докумептима наше najnonnje no- 
литичке нсторнје. (Једап глас: Био je Мипнстар 
СПОЉНИХ послова!). 1 Бегов се потпис палази na 
Крфској декларацијн; Његов се потппс налази н 
na мировпом уговору, што га je ставио као 11рви'ми- 
пнстар спол>н11х послова и као једап од one тро- 
јицп делегата на мнровпој копферепцији. Тада je г. 
Трумбпћ био Југословен и упптариста. Али г. Трум- 
6nii je, ми зпадемо, често и меп.ао cnoja политичка 
пачела, или, како се еуфемистички каже, еволунрао. 
Mu знано, да je on задоцнио ca својим републн- 
капством. Кад се Радић олрекао републикапст1!а и 
одбацио „Р", онда се сетио ТрумбиИ да падлици- 
тпра Радића и постао републнкапац. Али, господо, 
ja се морам чудити другим људима, потписницима 
тнх пунктацнја, опим људима, који су, или њихови 
другови, док су били на влзсти, ne само испове- 
далн него водилп пајогорчеппју, пајепергичпију или 
ако хоћете, најбезобзнрпију борбу за победу са- 
спим супротпих пачела, за југословепство, за неде- 
љиву Југослааију, за јединствени југословенски na- 
род и за упитаристичку државу. 

И човек мора се у чуду питати: na шта би 
тим људима да се четири годипе у своме полнтич- 
ком ндеолошком кругу окрепу се за читавих 180 
степени! (Косша Алексић: Зато што пису мипн- 
стри. Мчлош Дрси-овпк: Исти je случај и са овима 
који су сада мивистри.) 

Господо, у јапуару ове године пекадашп,!! 
шеф демократске страпке r. Давидовић упутио je 
својим пријатељима, или опим л.удима за које 
вал>да мисли да су још његови, једно опширпо 
писмо, у   коме  je изложио своје погледе на дапа- 
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шн.е иаше стање и изразио мишљење како би да- 
нашње стање са којим je он врло незадовољан, тре- 
бало преуредити и поправити. {Коста Алексић: 
Пакосинк je н циник увек био). 

Господо, изјава r. Давидовића ,:је, за разлику 
од Загребачких пунктација, врло опширна. Она обух- 
вата преко осам на машнии откуцаних страиица. 
Па и порец све сноје обимности она je у најнаж- 
нијем делу своме, онде како он замишл:>а ново уре- 
1)ење наше државе, исто онако неодређена или не 
прецизна, као што су и ове Загребачке пуиктације. 

Ипак, разуме се да се може разумети шта 
on код тога мислн. Ja hy вам, господо, прочитати 
овај пасус, na да видите како r. Давидоиић сада 
гледа на ту ствар. (Чита) „Потребно je државу по- 
делити на 7, 8 или 9, — интересантно да се je ту 
сложио са данашњом поделом на девет бановина, 
— таквих у истини самоуправиих једнница. Mel)y- 
тим положај какав je данас у иароду намеће по- 
ред и изнад таквог самоуправног ypeljeii.a спрове- 
деиог кроз целу државу, још и решење ван круга 
установа које пружа једноставна држава. По сили 
нашег подвојеног живота у прошлости, нарочито 
no сили грешеља у садашизости развила су се о:е- 
Iiaii>a, потребе и за шира самовладаша, — ono су 
биле самоуправе a сада долазе самовладе — шира 
npocTopiio и садржајпо. Ту су сада у пктању задо- 
вољења погодаба за слободан развој културно исто- 
ријскнх посебности Срба, Хрвата и Словеиаца. Пре- 
ма томе мерилу повлачеп.ем тих ширих оквира тре- 
ба повезати no две или три самоуправне области 
да заокруже велике заједнице око националних и 
културних центара у Београду, Загребу и Љуб" 
ЛјЗии. A између тих заједница још и једну четврту 
у прелазној зони српско-хрватској, у којој се не- 
раздељиво укрштају племена, иере и културни 
утицаји. 

Господо, шта то значи? Да преиедемо и то 
на прост народни језик. Г. ДавидовиИ, као uno ви- 
дите, xoiie четири велике, како он каже заједнице, 
од којих he три бити око националних и култур- 
них центара, т. ј. око Београда, Загреба и Љубл.ане. 

To јсст те заједнице, a можда их можемо на- 
звати и државама, имаће чисто племенски и или 
како Cf, и најодушевљеннјн Југословени no4Hiby 
тамо на другој сграни изражаваги, наиионалан ка- 
рактер. Ona заједница око Београда имала би искљу- 
чиво српски, ona заједница око Загреба хрватски, 
a она око Љубљање искључиво словеначки карак- 
■i-ep. Кад човек то прочита, онда се пита у чуду: a 
шта je ca југословенством г. Давидовића који je, 
колико се ja сећам, једних избора издао поклич: Југо- 
словени на окуп! 

Rajua, ко he бити не механичка, политичка, Hf ro 
духовна веза између тих племенско - политичких за- 
једнаца? Ko  улази у те ^зједн^це?  Словеначку з;* 

једницу вероватно сачињавали би Дравска Бановипа. 
јер ту je подела веома лака, ту нема никакве сумље. 
Хрватску заједницу вероватно сачињавали би они 
крајеви у којима живе Хрвати у већини, т. ј. бивша 
Троједвица: Хрватска, Славонија и Далмација. Српску 
заједиииу ваљда би сачишавали Црна Горг, Србија 
са Јужном Србијом и Војводином. A ово што npeo- 
стаје, то je некадања Босна и Херцеговина, у пре- 
лазној зони Српско Хрватској, она треба да измири 
крајнссги, да ублажи племенска трвења ако би до 
ibHX дошло и да служи као пример за целу држав- 
ну заједницу како се пракгично 'спроводи српск^ 
хрватска политика. Према томе г, Давидовић пред- 
лаже троплеменско уређење, тријализам на племен- 
ској бази, српски, хрватски и словеначки, убацившн 
између хрватско српске племенске заједниие ј^ш 
једну тампон заједницу или државу, пуферштат, 
некадању Босву и Херцеговиву. Можда r. Давидо- 
вић овако интимно резонира: зашто да се ми Срби 
Сили Србијанци у оном случају) свађамо са Хрва- 
тима у великој државној ззједници? Боље да те eno- 
рове, ако их буде, сведемо на малу територију. Ех, 
Босанци су старе кавгаџије, na нека се они тамо у 
Босни и Херцеговини гложе или нагађају како xohe. 

Овим предлогом отварају се врата, господо, 
највећим центрифугалним тежњама у племенском 
правцу. Сва три племена у својим заједницама разви- 
јала би се дивергентно, једно према другоме, a по- 
што би се партикуларистичке тежње неговале, пома- 
гзле и јачале раставл>еним политичким, и^социјалним 
животом, то би се наша три племена све више уда- 
љавала једно од друшг. A шта бисмо рад^ли ми 
Босанци и Херцеговци у том случају? 

бкрећући се сваки својој заједници — знам 
ja менталитет мојих Босанаца и Херцеговаца — ми 
Срби преко Дрине, Хрвати преко Саве и Динаре 
развили би тајжешћи племенски, ако смем тако да 
кажем, иредентизам, и можда би најпосле додијали 
н браћи Србијанцима и браИи Хрватима. 

Господо, ja изјављујем r. Давидовпћу да он 
за ову такозвану тампон — државу између Саве, 
Дрнне и Динарских Планина неће имати ни једног 
пациопално оснештеног Босанца и Херцеговца, ни- 
једног који je и npe рата и за време рата желео 
пропаст Аустро-Угарске и уједињеп>е са Србијом, 
ни једног човека из Босне и Херцеговине, који je 
стекао дубоко уверење, да je иама Југословенима, 
који и онако имамо доста непријатеља, једини спас 
моћна и једноставна држава на југословенској на- 
ционално-политичкој основи. (Буран швесак). У оста- 
лом г. ДавидовиИ имао je прилике npe 4 године, 
да прихнати овај програм после познате ауденције 
вођа сељачке демократске коалиције четвртог или 
петог јаиуара 1929 године. Али онда je г. Давидо- 
вић чисто инстиктнвио, вођен  својим   дубоким на- 
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ционалним   осећаи.ем, то одбио. Данас после 4 го- 
дине он износи тај исти предлог. 

Господо, у свом обимном писму r. ДанидовиИ 
ни једиом речи не спомии.е Југослс пенство, Југо- 

слапију или Југословене. Изгледа да je потпуно' 
раскрстио са тим својим 11екда11>им ссновом полн 
тичке идеологије. Чак н државно н народно једин 
ство, што je била кардиналва тачка програма нека- 
дан.е демократске странке, r. Давидови!] помн11,е 
само на једпом месту и то ироинчки и скоро ру- 
rajyiiH се. Место свега што веже Србе, Хрвате и 
Словенце у једну јединстзену иациончлиу заједницу, 
г. Давидовић изнашао je нешто врло млако, бледо 
и магловито, нзнашао je: идеју духовне солидар- 
ности Срба, Хрвата и Словенаца и то je све. 

Господо, у једној crisapu г. ДавидовиИ je врло 
јасан. To je ono место, где говори o прелазном 
стап.у између нашег данаши.ег craiba, које он перхо- 
ресцира и назива диктатуром и лажним парл^еп- 
тариим рен имом и другог блаженог ултрадемократГ 
ског стаи.а. Ево што каже r. Давидовн!) o то^ 
ствари: „Од прекида са да11ашп>им стап^ем до успо- 
стављења новог уставног поретка, који he бити до- 
нет на слободним изборима изабраној Конституанти, 
иеминован je један пролазни режим, Taj прекид са 
данашњим стањем, коренит и потпун, искључује 
извође1ве прелазног режима у оквиру октроисаног 
Устава од 1931 год са Скупштином и Сенатом — 
то се тиче нас — и са групама и личиостима које су 
се за даиашње стгње заложиле. За успех прелазног 
режима потребио je, na у овом извођељу учествују 
у једнакој мери cee групе здружене у блоку опо- 
зиције и да приме одговорпост уз пуну власт. 

Прелазни режим може трајати само онолико 
колико je потребно за остварење његовсг задатка: 
да се заведе нови установи поредак. Групе које 
сарађују у томе прелазноме стању треба да израде 
основне линије нацрта повог уставног поретка. И кад 
се у помиреном стању духова распишу избори, те 
Групе — сагласне у тим основним линијама — 
треба да изађу споразумно пред народ иа бирали- 
ште и пред конституанту". 

Ja сам, господо послаиици, увек, и кад сам 
припадао странци, којој je био шеф г. ДавидовиН, 
и доцније кад сам био члан самосталне демократске 
страпке, увек имао високо мишл^еље o г. Давидо- 
внћу као демократи. Ja сам заиста држао да je r. 
Давидовић пајвећн поборник демократских начела 
и демократскога режима. Нико од наших истакну- 
тих политичкнх људи није тако често изговарао 
реч „демократија" као r. Давидовић. Али, господо, 
прочитавши ово, ja сам се разочарао Ja видим да 
r. Давидовић иије онакав и онолики демократа, као 
што сам га ja замишљао. Јер, господо, да je он 
прави овај демократа како сам ra ja замишл^ао, ои 
не би могао никад и ne  би  смео  никад изустити 

овакав захтев /га влада без Устава, без Парламента, 
без контроле, na макар то било и у некаквом npe- 
лазном стању, макар on то craibe ограничио пеод- 
peljenoM и растегљивом фразом да „прелазни режпм 
може трајати само онолико колико je потребно за 
ocTBapaii>e п^еговог задатка: да'се заведе нов уставпи 
поредак". Ту je г. Давидовић nao у страховиту 
контрадикцију. Он данашњи Устав назива октро- 
исапим, — a зна се ко га je октроисао, и тражи да 
се тај Устав укине. Наш дапашп.и парламентаризам 
назива лажпим, a тражи за себе и своје политичке 
ортаке владавину без Парламента, без контроле, 
владавииу дакле диктатуре. Па онда, тај свој ре- 
жим ликтатуре није ограиичено ни временом, на 
пр. на једну годину, пола године, три месеца, nero 
допушта да она може трајати пеограничено време 
колико je потребно за оствареи^е ii>eroBor задатка. 
A ja се пнтам, господо, ко би био позвап да про- 
суди потребу Tpajaiba тога прелазног режима и 
диктатуре? Изгледа да би тај фактор који би имао 
просудити и проценнти потребу трајвња био сам 
г. Давидови!! и л^удн који бн били случајно na 
длади. (Чује се: Тако je!) Стари Римљани имали су 
установу диктатуре, a европски народи ne само 
устапову nero су и пазив њен примнли од РимлЈа-а. 
Римски je диктатор постављао у врло критичпом 
момепту за државу, или када се требао какав ва- 
жан nocao да изврши, a конзули то иису могли из- 
вршити, али у доба кад се поштовао републикан- 
ски устав, у Риму та диктатура пије смела више 
трајати од шест месецп. 

Из овога видим да je r. Давидовић властол.у- 
бив и да он за извођеше политичких захтева сматра 
власт врло важпим чипиоцем. Ja у томе захтеву 
видим пехотичпу исповест r. ДавндовиИа да on не 
верује да би он и његови савезпици имали веНину 
у пароду, кад ne бн имали властн у рукама. 

Покојни Степан Радић пије тражио никада нн 
изборпу nn предизборпувладу.^Кадгодсусе избори 
проводили, пок. Радић био je у опозицији: и 1920, 
и 1923 и 1925 и 1927 годнпе, али то и.ему пикада 
није сметало да у хрватском делу парода одпесе 
победу. 1. ill'B^ČEHh, изгледа, пије сигурап за та- 
кву већину док тражи владу за себе и за своје 
другове. 

Још у једној тачки r. Давидовић je jačan. 
Он пеће да ради са данашњом Народпом скупшти- 
пом и Сепатом пити да сарађује са групама н ли- 
чностпма који су се за дапашње ста.ве заложили. 
Према томе ми смо искл.учепи, ми смо, no мишље- 
њу r. Давидовића, политнчки губавци. прокажени; 
ми смо недостојпн да се појавимо na политнчку a- 
репу. Ja нећу говорити, господо, колико данас у 
Народпој скупштинн и Сенату седе људи којн прет- 
стављају мозаг Ч морал  пације,   колико има народ- 
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них послаинка које je иарод проиЈлих избора сло- 
бодио и.чабрао и одушевљено послао у Парламеиат 
кго пикада до сада. Па, ипак, сви ми без разлике 
смо недостојни, a достојан je и Спахо и Мачек и 
Корошец. A propos Корошец! Г. Давидовић je опет 
пао у једну контрадицнју. Нас који смо сада први 
пут дошли у Скупштину и Сенат, он искључује из 
политичког живота и политнчке арене, a пе искљу- 
чује човека који je no демократским схватапнша г. 
Давидовића, сигурно 10, ако не н сто пута, већи 
политичкн грешник него ми сви Јер г. Корошец 
још 5 јануара 1929 год. до пола ноћи био je прет- 
седник владе, једне још устанне и парламентарие 
владе, a сутра дан освануо je као ресорни Мнни- 
стар, као Министар саобраћаја у кабннету г. Петра 
Живковнћа. И он je остао na томе положају и ои 
je носно пуну одговориост, сигурно далеко већу 
одговориост nero ми који смо сада први пут дошли 
у Парламенат. On je носио ту одговориост нншта 
мање него две  ипо годиие дапа. 

To je, господо, опозиција паша у земљи. Алн 
ми имамо још једну опозицију, ону нзван земље. Ми 
имамо наше емигранте у непријатељским и пријатељ 
ским земл^ама. Ja неНу говорити o овим емиграити- 
ма у непријатељским земљамаЈВећина од њих врше- 
ћи разна незаконита дела дошлн су у сукоб са на- 
шим кривичним, нашим позитивним државннм зако- 
иима. Али, господо, ми имамо емиграната ynpнjaтeљ- 
cкнм"зeмл>aмa, који настоје и гледају да једпострано 
и иетачио информишу меродавне факторе у тим 
нама пријатељски наклоњеним земљама, да би они 
заузели други став и другн фронт према нашој др- 
жавн. Ja ово, господо, ne говорим због њих, ове 
речи можда неће до њих ин доћи, a ja знам да се 
они nehe ни обазирати na то. Ja ово говорим ради 
иашег наивног, лаковермог н пеобавештеиог света 
којн тако лако и брзо верује и наседа разним гла- 
совима и вестима које се са планом н тендециозио 
у народ убацују. 

Измнслили су чак и неке прнјатељске везе са 
веђеним и истакнутим политичким људима. Приме- 
ра_ради ja hy вам навестн ово: у првој половипи 
прошле године, многи Л)уди из опозиције, у првом 
реду из бивше самосталие демократске странке, ве- 
зивали су велике наде .за изборе у Фрапцуској, 
предвиђајући победу радикално - социјалистичке 
страике са r. Ерио иа челу. И падали су се — то 
се говорнло и јавно и тајпо — да he доласком г. 
Ериоа настати код нас унутрашње велике промене. 
Наде љихове испуниле су се у првоме делу, a то 
су биле не само њихове наде него и иаше жеље, 
јер смо и ми желелн победу г. Ериоа не само као 
једног одличног државника и пријателЈа европског 
мира, него и једнога од највећих пријател.а наше 
државе и народа.   {У.тпца: Живео   ЕриоЈ) Г. Ерио 

je био на влади иеколико месеци, a мн нисмо опа- 
зили никакве последнце у том погледу. Г. Ерио je 
сишао са владе, a мн смо читајући љегове изјаве 
o односу Француске и Италије, видели да je он 
тежећи да дође до зближе11)а између ове две вели- 
ке латииске дожаве лојално, искреио и отворепо 
казао: да je томе зближењу највећа препрека савез 
и 11ријател>ство Француске са Југославијом. Г. Ерно 
je тако топло o нама говорио. Ja нећу из тога 
извести закључак да je г. Ерио можда за данаш- 
ши режим у Југославији, али ммам права да кажем: 
кад би он био толнки противник данашших прили- 
ка у иашој землЈИ, кад би on био уверен да данаш- 
љи режим води, нећу рећи у пропаст, али слабљс- 
н.у наше државе, он сигурно не би никад онако 
топло и онако пријатељски o нама говорио. 

Па онда, господо, ми смо недавно доживели 
један дога1)ај можда од историјске важности: ми 
смо пре кратког времена билн сведоци овде у 
Скупштинн a пре неколико дана и у Сенату једпе 
велнке, срдачне и споптане манифестације, кад су 
сви посланици без разлике и у Скупштини и у Се- 
нату и то како они из владане веИине, тако и онн 
из опознције, једиодушно и једногласно и са нај- 
веИим одушевл^њем примнли и одобрили иоии 
уговор држава Мале Атанте. Ja нећу говорити o 
важиисти и значају тога уговора, јер би то значи- 
ло по11авл>ати оно што смо чули. A ми смо то чули 
из уста надлежног и најпозванијег фактора г. Ми- 
нистра иностраних послова, a и од наших одлнчннх 
другова у овоме Дому и у Сенату. Ja хоћу из о- 
вбга факта да изведем само овај закЛ)учак: и у 
прнватном животу, у једиом прнватном привредном 
и индустријском предузећу, ако се осети потреба 
да се она с неким вежу и удруже, онда никад не- 
iie узети себи за ортака каквог пропалицу, каквог 
човека који стоји под стечајем, иего ће узети или 
себи равног или јачег од себе. И кад се na то па- 
зи у приватном животу, мора се још више пазити 
у односима ме1]у државама и народима. Господо, 
Румунија и Чекословачка добро познају наше уну- 
Tpimiibe прилике, и кад би у нашој држави било 
такво стаи.е да претстоји пропаст, расуло и слабл>е11.е 
name државе, онда се оне никад не би са нама овим 
пактом везивале. 

Уосталом не треба нам се познвати на страна 
сведочаества. Погледајмо наоколо суседе и друге 
државе, na ми смемо тврдити да je наша држава 
данас не само на Балкану, na југо-истоку Европе, 
него у Ценгралној Европи пајуређенија и најсређе- 
нија држава. Ми немгмо класних борби, ми немзмо 
социјалних покрета, захваљујући социјалној струк- 
тури становништва наше земље које je у огромној ве- 
iinnn земљорадничко. Наше државпе финансије, и 
ако се г. Министар финансија сигурно много мучи 
да их доведе у равнотежу, наше су финансије ипак 
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повољне, јер пидимо no томе, што je најбоље ме- 
рило, у иашој државн активни чивовници, офнцири 
и пеизиомери добијају тачно и na време cuoje при- 
надлежносги, док у свима другим државама није тако. 

Господо, ja сам на завршетку. Ми данас у 
землзи имамо, као што видите, два фронга: наш и 
фронт опозицнје. Ми хоћемо јединсЈвену држаиу, a 
onu хоће државну заједницу. Ми смо присташе оне 
велике идеје признате и у међународним односима, 
једннства Срба, Хрвата u Слонеиаца, a опи су при- 
сташе мисли од три народа. И како се међу њима 
налазе и борци за народно једннство, није чудо, 
што смо се разишли. Ми смо оставили људе, no- 
једннце, они су напустли свој програм, они су из- 
неверили своју политичку идеологију. C tora ми, 
који смо на становишгу чисте и јасне идеје народног 
н државног јединства, треба да поведемо најодлуч- 
нију борбу прогин сваког сепарагизма уверени да 
je наш једини спас у јакој и чврстсј кедељнврј Ју- 
гославијн. 

Придржавајући себи право да у специјалнрј 
дебати код појединих Минисгарстава изнесем своје 
примедбе и евентуалне жеље, изјављујем да ћу за 
предложени буцет гласати. (ПљескапЈе) 

ПоШпретседник Др. Коста Поповић: Реч има 
народни посланик г. Вошњак. 

Др. ВогуМИЛ Вошњак: Господо народии по- 
сланици, бег из ове Скупштнне пије опраидан. 
Зашто наша Скупштнна ne би имала једаппут и 
ноћне седппце. Ако Париска комора може то имати 
зашто  то   Југо:ловенска   скупштипа   ne 6л нмала? 

Драги пријател>и, оиде мипистарске клупе 
сталио су празне. Бар да су ваше клупе пупе. Ja 
пећу плакатл ако су празне, бол.е бн било да 
су пуне. 

Господо, заборавило се у onoj неликој дебати 
у Скупшгини и у Сенату na пешто. Kao што се 
често догађа у великим момепгима да се бар на 
neuiTO заборави што je нпаче нрло важно. Кад се 
исгласавао овде и у Сенату Пакт o Малој Антапти 
пи једап од опих говорннка пије споменуо овде 
предратну и ратну Србију. Без предратне н ратпе 
Србије не би дошло до ове велике народпе зајед- 
пице, ne би дошло до Пакта Мале Антапте. 

Драги пријатељи, велики успесн предратпе и 
parne Србије, ти успеси имају своју осноиицу у 
томе, што je предратна и parna Србија тачпо зпала 
шта хоће. Она je ro знала бол^е пего Румупија и 
мпоге друге државе. Ona je то зпала бол>е и зато 
je ona и успела. 

A сада једпо упоређење. Влада г. Сршкића 
je била, a и сада je тако слаба, баш ради тога шго 
ona пије знала шта xoiie, пошго се упушгала у 
компромисе и пошго je сгварала једап амбнјепаг 
дефегнстички, пошго иије одмах  паступила против 

опих разпих пунктација. Да je Влада одмах, чим je 
почела ова чудповага лигерагура да пиче као 
гљиве, да je одмах ударнла песпицом и рекла: ro 
ne сме да буде! Не би било ни ових последица 
Али, доцпије се видело, да je то рачуп крив и 
без крчмара. 

Ja ово ne говорим као претсгавпнк једпога 
среза ни једпе баповиве него као прегсгавник цело- 
купне Југославије. Kao гакав ja морам да кажем 
и у погледу Дравске баповипе да су у прошло- 
годишљој буџегској дебати послапици из Дравске 
бановине сталпо на то упозоравали, да управа тамо 
ne ради посве у правцу једне здраве државне 
југословенске политике. Није се гако радило и 
последице тога су биле догађаји у Шерчуру. A, 
господо, мислите ли и ви да, ако би дошло до 
једпе jacno оцртапе државпе полигике, ако би r. 
Сршкић ту са овога месга осудио све ове поку- 
шаје дефегизма, да не би дошли у ону огровпу 
атмосферу која данас влада у пашој земљи. {Милош 
Драговић: Тако je! Један глас: A где je Прегседпик 
Владе? Глас из ценгрума: on ће говориги када 
буде na реду врховна управа. Ако би се у једној 
другој земљи тако што догодило, ако би се no- 
јавио овакав бакцил, опаспи бакцил, оваква једпа 
болест, Прегседпик Владе бн усгао и он би ишао 
no целој земљи из једпога града у другн и on би 
са целом својом речигошћу и свом својом спагом 
упућивао парод и устао би против ror дефигизма. 
A ro се није догодило. 

Помело се говориги o пормализова1ву прилика. 
Па шго je ro нормализовање прилнка? Нормали- 
зовап.е прилика, ro значи лепи полагап поврагак 
у crapo. 

Господо, ja сам служио у коњици и гамо на 
вежбама су јахачи резервисти, a и коњи су резер- 
висти. Дакле, тамо се појављују грубачп и naje- 
даппуг почну лепо да свнрају једпу сгару песму 
на коју све ожнвн, и јахачи и коњи, и напере ушеса 
и aprepe и све иде у касу, пошго je ro ona драга 
crapa песма, успомена na crape дане. 

Ero тако Вам je, господо, и у живогу. Када 
се овако чује једиа crapa песма, човек се ceha 
сгарих дапа, старих љубави и ero ra опаспа crapa 
песма,   ro   je она песма o пормализовању прилика. 

Господо, ако ja ca овога места говорим да- 
вас као опозиционар, то има за сврху да ja гражим 
за Дравску бановину једну јаку, отпорну и енергичпу 
југословенску полигику. 

CehaM се када су биле издате прве пуактације. 
Прва пунктација изашла je 24 новембра 1932 године. 
Крајем децембра месеца изашле су пунктације г. 
Корошца. Чекало се и чекало, a данас читамо у но- 
випама да ова господа излазе пред Државни суд. 
Оваква одлука je могла да се донесе [много пре. 
Није  гребало   чекати   месецима и месецима.   (Један 
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глас: Нема Владе)! Видите да je ту Господип Мини- 
стар финансија. Али ja знам да у једном овако 
важном моменту, премда je сада мало касно, греба 
да je ту и Председник Владе. Мени се стално дога- 
l)a да ja морам нападати ГосподииаМилана СршкиНа 
у његовом отсуству. To ми je врло иепријатно. Го- 
сподо, ми смо ипак ту да распранљамо један велики 
економски проблем, иаш буџет, и ради тога седи 
Господин Министар финансија ту. Ja hy да закл>учим 
са својим политичким говором и да подпучем: Меви 
се чини да je Влада Господина Миллна Сршкића 
слична оним атлетима који узму неке огромне ручке 
у своје руке, цео свет мисли да су оне ручке из 
жељеза, a ове ручке нису из жељеза, one су из па- 
пира. Oua влада, и то je данас један врло благо- 
намерни говирник r. Велизар Јанковић, казао, да 
нема довзљно ауторитета. Ja, као први говорник 
опозиције, морам са целокупном снпгом да то под- 
вучем,' да то није Влада аугоритета, која у овим да- 
нашњим данима има свој економски и социјалви 
програм, и ннје Влада соцнјалне правде. Moje je убе- 
ђење да у овим мутним данима, какви су давашњи, 
има само свој резон двојно начело. Једпо je начело 
да се иде уставно на десно, али да се иде привред- 
но и социјално на лево. Господо, у Југославији се 
стално све радило на парче и то се ради и данас. 
Нема никакве везе између појединих Министарстава. 
Привредна министарства се не консултују у најважни- 
јим проблемима, нема праве копче међу њнма. И 
ради тога у почетку приведног дела свога говора, 
ja апсолутно захтевам и налазим да je прека др- 
жавна потреба да се у Претседништву Владе створи 
једно надлештво, које he бити копча између свију, 
особито привредних министарстава. 

Узмимо један гежак ^проблем, проблем станова 
због кога je r. Пуцељ, Министар социјалне поли- 
тике, кога ja ценим, хтео да демисионира само 
ради тога што тај закон o становима није донешен. 
A зашто се тај закон o становима није донео? Зато 
што проблем станова, то je економски, социјални и 
финансијски проблем и за решење његово потребиа 
je сарадња свију тих министарстава. 

Исто тако, господо, у пор^ској политици ne сме 
бити пребацивања пореских терета на економски 
слабијег, и ja морам да тврдим да Југославија још 
није нашла свога социјалног осећања и осећај за 
економски слабијег. Па шта je основица државног 
живота данас? Да се изађе из хаоса и створи opra- 
низација и ред. Оно што ми ту видимо у Југосла- 
вији, ja би то упоредио са једном гомилом камеша 
које ништа не претставл:>а, и док ми те гомиле у- 
дружимо у дом, да се можемо уселити, тек смо он- 
да постигли своју праву социјалну сврху. Ja не знам 
да ли сам истога мишљења са r. Министром, али 
моје je убе1)ење да се у данашње дане капитал не 
ствара једнострано као у старо доба, Сад су се no- 

јавнле сасвим нове форме нг видику. Данас држава 
сгвара ' капитал, задругарство, разне социјалне једи- 
дице, a не ствара ra само брутални индивидуизам. 
Ja морам, жали боже, данас рсћи са овога места да 
експлоатисање путем претераног индивидуализма код 
нас у Југославији баш данас нема граница и пре- 
пона које су потребне з-з једну здраву лржавпу за- 
једницу. Још ни данас у Југослпвији није створен 
један прави однос изме1ју рада и капитала. И ja, го- 
сподо, ne могу да схватим да би за Југославију Mo- 
rao да буде нама пред очима француски идеал рен- 
тијера. Кад се приближимо Паризу ми видимо го- 
милу мплих ку11ица све рептијерски домови. Ренти- 
јерн су много сгворили у Француској, али су оии 
унели у фрлвцуски живот доста уског и укоченог. 
Ja бих могао o томе како си ja претставлЈам једпог 
министра финансија да кажем то, да у пашој зсмлјИ, 

a то je било у старој предратпој Србији. јер ja пред- 
ратпу Србију сматрао сам н npe рата вашои, у њој 
je била једпа велнка личност, пок. Лаза Пачу чије 
име мислим да je потребно да се спомене у овом 
Дому, и ja ra сгога и помип.ем. 

Лазар Пачу био je само свој, народски. Он je 
био човек који je дубоко схатио тадашњи положај 
Србије, не само ciporo финансијски, политички, nero 
и привредни. Привредник, човек практичап и у исто 
време државничких погледа na све социјалне проб- 
леме свога времена, то je Мипистар фмнапсиј.). On 
не може да буде само финансијер. И дозволите ми 
да ja ту рефлектирам на једап дскуменат, na екс- 
позе г. Минисгра фипансија, где он каже: да се мо- 
же само путем искуства и праксом утврђеним ста- 
зама стварати једка солидпа фнпапсијска политика. 
Ja мислим да бн наш Мипистар фипапсија био врло 
добар министар фипансија Белгије и Холандије, али 
у нашој Југославији треба још пешто. Иаша зекља, 
не смемо ника дазаборавити, да je једна земљорадпи- 
чка земл>а и ради тога сам бно пеизмерно зачу1јен 
кад сам чуо да Министар финапсија има памеру да 
повиси земљарину. Ja мислим да je то био пајстра- 
шпији нзлаз из ситуације. И то баш једап Лазар 
Пачу пикад ne би радио, пошто je он позпавао психу 
свога парода и ja мислим да се у томе питању npe- 
бацила Влада ужасно, и само повеИање земл>а- 
рипе, то je страшан чин, и ono оправдава да се 
гласа против овога буиета. 

И шта би учипио Лазар Пачу? On би рефор- 
мисао цео наш порески систем, укинуо би Закон o 
државпом рачуповодству, пошто се не може да 
управља огромним предузећима државним, р.еликим 
рудницима на исти пачин како се упраиља једпим 
среским пачелством. Господо, ja сам ту чуо лепе 
речи од стране г. Ога Гавриловића o светској гос- 
подарској конференцији, како би путем међународне 
екопомске сарад1Бе требало да се постигпе једини 
могући резултат. Изеините, ja сам одлучан песими- 



Стенографске белешке 35 

ста гледе економске   сарадше  у  наше  време,  Ако 
гледамо реално на ствари, ja не видим ове  јединице 
за стварање тако зване светске трговине. Па шта je 
светска трговина? Ннглеска je дошла до свога појма 
слободне трговине, пошто je ona требала баш у оном 
моменту пре сто година  за своју индустрију, слободну 
трговину и тако звани појам светске трговине. Свег- 
ска   трговина   нема   никакве праве основице, пошто 
није сгворена економска заједница појединих држава. 
Аутархија, економско задовољавање само појединих 
држава све више узима  маха. Кад сам последњи пуг 
у буџетској  дебати говорио,   идеје аутархије, само- 
задовољавања   економског једне   државе    ни у тој- 
мери напредовала. Тада још није било конфгренције 
у Огави која je   створила   заправо једну ноиу осно- 
вицу   за    економски    живог    Британске    Империје. 

Када сам   ja    пocлeд(faи   пут,   говорио   у  буџегској 
дебати, још нису  социјалисги у Немачкој били побе- 
дили и тада још није   немачка   аутархија узела ова- 
кав мах, као што сада ове идеје узимају маха и то 
у Немачкој, onoj Немачкој која сгвара највеће тешко- 
iie услед свога индустријског   развоја, али аугархи- 
ју je   много   лакше створити у једној пољопривред- 
ној земљи. Тамо се то само од себе ствара и ja стра- 
хујем да he мо и ми мораги ићи овим путем пољо- 
привредпе   аутархије. Ja   сам се чудио своме другу 
Мохоричу   када    je у   своме   говору o   пакту   Мале 
Антанте   на   једанпут се оборио   против економског 
национализма. Па економски национализам je ту и он 
je природна последица политичког и државног нацио- 
нализма. 

Сада да кажем неколико речи o дефлацији. Ja 
мислим да he ми Господин Министар признати да 
никада у привредној историји није био овакав један 
случај дефлације. И овај процес дефлације je један 
од првих узрока наше данашње привредне беде. Ja 
сигурно нисам за инфлацију. Ja сигурно знам ка- 
кву огромну беду може створити инфлација. 

Али огромна je разлика између претеране де- 
флације и инфлације. И право би било ако би наша 
финансијска политика једном непретераном дефлаци- 
јом била упућена да даје нешто слободе, иешто ма- 
ха нашем приврецном животу. 

Од како смо ту последњи пут имали буџет 
пред нама, т. ј. пре једне године дана r. Министар 
финаисија je победоносно говорио o буду11Н0сти 
динара. Догађаји нису овај iberoe говор, овај п.егов 
оптимизам o нашој националној валуги оправдали и 
потврдили. Политика стабилности нашег народног 
новца осгаје камен темељац наше финансијске поли- 
тике, - то on каже и сада у своме експозеу, • и 
Краљевска влада сматра да ова политика одговара 
највишим ннтересима земље. Никаквих експеримена- 
та у финансијској политици, већ треба доследно ићи 
искуством и праксом утрвеним стазама. Циљ ових 
утрвених сгаза био би врло леп у једно мирно доба, 

у једно доба какво je било пре рата. Ja нисам за 
експерименте, али ове утрвене стазе су опасне у 
данашњим данима једног екномског поремећаја, ка- 
квог још није било у светској привредној исгорији. 

Господо, шта je узрок пада динара? Има ту 
седам узрока. (Узвик: Седам смртннх греха!) Ди- 
нар je био апсолутпо превисоко стабилизован. 
To није била грешка садањег Министра финансија. 
Ha снаки начии ми смо направили нсту грешку коју 
je напранила Енглеска, која je бнла фуиту преви- 
соко стабнлизовала. И други узрок je слободни из- 
воз девиза, што je било најопасиије за динар. Тре- 
iui: либералиа трговинска политика и неиовољаи 
билаис плаћаи.а, четврти: уиоз доларскнх папира, 
пети: ограничење трговине, шести: Недостатпи 
извоз ползопрниредних производа, седми и последњн 
удар : ОслобођепЈе 100 милиона динара за талијан' 
ски трг. Тугал.иво je питање златног нажења у све- 
ту. Данас нмају право златно важење само још Фран' 
цуска и Холандија. (Узвици: Kao и у Швајцарској). 
To пије исто, пошто тамо златно важење значи или 
злато или девизе. Немачка н. пр. има фиктивно злат- 
но важење. Чим се je једном забранила слободна 
цнркулација злата, одрекли смо се правог златног 
вaжelba. 

Господо, дозволите ми сада да ставим неко^ 
лико iiHTaii.a r. Министру финансија. Да ли се злато, 
како то исказује биланс Народне банке заиста Ha-1 

лази у подрумима Народне банке или je истина, 
да je злато Народне банке било извезено из зем- 
ље у току 1 1/2годи11е дана? A ако се вршило ис- 
плаИиван.е апуитета државних дугова? Наш дипар 
пије имао cpehe какпу су нмали и леј и злоти и 
чехословачка круна, Треба се запитати, где je npa- 
ва снага нашег дипара? Ta снага није у злату, него 
у иашој привреди и у једној Доброј и сређеној ју- 
гословенској државпој   политици. 

Господо, ако се данас говори o дефицнтима, 
na ако ми читамо одушевљене чланке „Времена", 
оида ми уопште иемамо дефнцита, јер се ми хва- 
лимо чак са неким 66 мнлиона суфицита. Ми се 
толико хвалимо да изгледа као да he једнога дана 
да се појаве Американцн, Французи или Енглези да 
траже од иас зајам. Лепо je и похвално, што се 
г. Мипистар Финансија трудио да уравнотежи буџет. 

Да видимо сада шта je било у Фраицуској. 
Француски Фанансијски одбор je изјавио: .Де.фицит je 
у данашње време обична појава. Потпуна уравнотеж- 
ност уопште није могуИа у данашшим данима сма- 
шељем расхода и noBeliaibeivi пореза. Стање при- 
вреде би се погоршало место побол.шало". И план 
Финапснјског одбора француског предвиђа да he де- 
фнцит од 10 милијарди бити покривен само са 6 
милијарди 513 милијоиа, док остатак од 4 милијар- 
де осгаје до извесног времена у ваздуху. 
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Шта бн било ако би смо тражили једну пар- 
ламентариу анкету, која би испитала да ли су свн 
подаци тачни у погледу целокупне суме наших др- 
жавних обанеза, Никада писмо добилн преглед свију 
краткнх и дугорочннх обавеза. 

Господо, стање привреде у северним крајевн- 
ма наше земље je особито тешко. Ona као да има 
једну омчу око врата и да he се ona скоро угушити. 
Без сумИ)е се мора тражити нзлаз из овога hop со- 
кака у који нас je довела једна претерана дефла- 
ционистичка политика. 

Наш оптицај увек je био премален, a сада je 
постао ужасно ограиичен услед бесног тезаурнран.а 
иовца. Италијанске метода je врло једносгавна. Фа- 
шисти стоје пред иовчаиим заводом и ако впде 
кога да xolie да дигне новац из новчапих завода 
тај буде кратко и експедитивпо бачеп из једног о- 
ваквог новчапог завода од страие фашиста. Ми не 
можемо да раднмо овако. Американцн у последње 
време чак одређују да се могу сефовн у баикама 
отварати, да се тражи и внди да ли у њима има 
злата. Ja мислим да би наша Влада могла нареднти 
да се могу отварати сефови појединаца, да би се 
видело колико има милијона дииара у њима. Ja сам 
чуо, — не могу то да провернм још, — да има се- 
фова у Загребу извесннх загребачких жидова, од 
којих један држи 200 милијона дниара у сефу. 

Који je пут најбољи у погледу борбе против 
тезаурирања најбољи je пут пописивање новманица, 
жигосање новчаница у извесним размацима тако да 
новчанице, које не буду дошле на жигосање морају 
да изгубе вредносг. 

И Министар финансија требао би да створи у- 
станову финансијске полиције, не само финансијску 
контролу, него и финансијску полицију. 

Сад до1)емо до Народне банке. Народна бапка 
je коначно ипак повећала од 30 na две сготипе ми- 
лиона свој акциони капитал, али то je још мало, 
пошто Чехословачка народна бапка има капнтал че- 
тири сто пет милиона чехословачких крупа, дакле 
више од једпе милијарде динара. Румунска народна 
банка има шест стотина милиона леја, a то je много 
више него што има наша банка. Остала je Нароцнз 
банка ипак банка предратпе Србије и београдске 
чаршије. Она није само емнсиона банка, него н ин- 
дустријска баика. И деоба кредита јн бнла оваква: 
мн стално добивамо тужбе из Дравске бановине, да 
ова деоба кредита није праведна. 

Дошло je до једног врло тешког случаја o На- 
родној банци, и ja питам, како je могао један кон- 
церн да процени своју имовнну na сто депедесет ми- 
лионз, али коначно je банка проценила ову имовину 
на деведесет и затим на шестедесет милиона? Чише- 
иица je, да je Народна банка отписала педесет ми- 
лиона дубиоза. Чињеница je, да je Народна банка 
прошле   године   дала  држави   добити седамдесет и 

шест милиона динарз, a ове годнне само четири ми- 
лиона динара, Господо ,ако би ову ми разлику из- 
ме1ју седамдесет и шесг и четири мичиопа динара 
данас могли предати државној каси, не би било по- 
требно нашем сељаку, да се он жали, да му се no- 
висује земљарииу. 

Има један факат и врло угодан факат, a то je 
тај да се код нас развија државни капитилизам. To 
јест државно новчарство све више потискује прнват- 
но новчарство. Mu видимо тај покрет код свих др- 
жавних новчаних завода, и ja мислим, да je тај по- 
крет здрав. 

Господо, што се тиче кредитне политике, доз- 
волите да вам прочитам једно писмо, које сам ja 
добио из народа од једне особе коју ja нисам ни- 
када видео у свом животу. [Рисшо Ћокпћ: Јеси ли 
ти сам својом руком писао то писмо). Пардоп, ja 
овакав   рукогшс   немам!   II   у   том   пнсму каже се: 

„Треба да се уклоан иаопака фииапсијско-кре- 
дитна политика која се већ годингма спроводи у 
земљи и која иде својим фаталким TOKOM, рушећи 
све тековине и егзисгенције народие као бујица. Ta 
финансијско-кредитна политика ице и даље својим 
TOKOM експлоатиса!на и безобзирног искоришћавап.а 
привредних спага пародпих, не преззјуИи пред ka- 
тастрофом која прети цслом иароду и њеним твор- 
цима. Ta je политика омогуЈшла баикократији да за 
себе згрне огромна богатства и доведе у питање 
имовину широких слојева; акциоиара и улагача. Ta 
политика je оставила нашу народну привреду без 
новчаних средсгава, без којих се ne могу ме1Бати 
наша народна добра". 

„У повој години желим вама и вашим добро 
памерним друговима успешан рад и да се промени 
оваква финансијска политика. Највеће je зло у о- 
скудицн новца, која je оскуднца тенденциозно у се- 
бичиим   н   мрачннм   циљевима   вештачки држаиа". 

Ja страхујем да се у иашој држави сувнше 
фаворизују рентијерскн капнтали. Рад ствара npa- 
ви капитал, a не ренте. И, господо, ако сам нећ 
пре говорно o потреби реформе целокушшг нашег 
пореског система, ja морам са овога места у бу- 
џетској дебати jacno рећи, да без једног система 
прогресивне доходарине пема савременнх југосло- 
словенских државних фипаисија. Алн ова дохода- 
рина мора he се контигентнрати no баповинама ра- 
ди тога што дапас немамо стварпо изједпачепу no- 
реску службу. Потребна je потпуиа реформа наше 
пореске службе, a без тога иема напретка: 1". Ми- 
нистар фипансија би ме питао: Добро ви ticre гла- 
сати против буџета, пошто се повпсила земл>арнна. 
Зашто се ne предлаже пекп други извор прихода? 
A ja liy одмах да предложим господипу Мннистру 
једап извор прихода. У Југославнји имамо хил^аде 
и хиљаде страпих немештеника у индустријским 
предузећима. Зашто се не би узело у корист држав- 
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не касе 10 до 20o
i'o њихових плата, тнх страних иа- 

мештеника, који одузимају хлеб нашем иароду, иа- 
uiiiM инжињерима, хемичарима и индустријским чи- 
новницима? Зашто се не би унифицирала, модерии- 
зовала пореза na наслеђе? Зашто се ne би увела 
трошарина на кафу, чај и друге потрошие произ- 
воде? (Министар фпнансија Др. Ђорђевић: To већ 
постоји.) Алн би требало повиситп. Зашто није до- 
шло до увођења доходарине из године 1928? Зато 
што се казало да je наша пореска управа тако ло- 
ша да mije било могуће да се уведе савремеич 
систем onopesiiBaiba какав je систем прогресивпе 
доходарине. 

Господо, ja бих ипак упозорио на једну важ- 
ну чињеницу, на чињеницу да се утерава непосред- 
на пореза сто no сто. Ja сам убеђен да се ту деша- 
вају чз^еспе бруталне мере no који пуг. Путујући 
no земљи, мепи су каззли у Бачкој Тополн да се 
чистокрвни епглески коњи продвју за 700 динара 
на лицитацијн. У Немачкој прпзредној шгампи на- 
шао сам једно место где се кзже, да се тако бру- 
тално поступа код егзекутивне продаје у Југослави- 
ји да се чак продаје и посгеља и душек. Али ово 
да се могло створити 100о|о непосредне порезе, то 
je доказ да ту још   има извора и то великих извора. 

Сад hy да говорим o пеутеривн.м порезима. 
Каже се да тих пореза има na дае мнлијарде 700 
милиопа динара, {Чује се: Нема толико, има свега 
милијарда димара). Ja ne знам, алн бих молио r. Мн- 
пистра финансија да ми каже, колико износе ови 
неутериви порезн. Лко би те порезе било само јед- 
на милијарда динара, ja мислим да би могли поћи 
обратпим путем, тако je то било и у Немачкој. Не- 
мачка je пореза у будућпосги, почела да есконтира 
за јавне радове. Ако се дакле докаже, да има јед- 
на милијарда неутериве порезе, зар се не би могао 
да уведе један нов пачнн финансирања, да се тај но- 
вац који дугују наши држављапи држави, да се raj но- 
вац пусти у народ, и употреби за Јавне радо^е? Што 
je још важније, у пашој земљи нема још система 
јавних радова. У каквим приликама наш парод жн- 
ви? И најбољи део нашега народа, днпарски свет, 
Црногорци, и наш јужии део народа, пошто наша 
Југославија није могла да приступи великим плано- 
вима јавпих радова, живн у врло бедним приликама. 

Господо, xohy да кажем и o пензиоверима не- 
колико речи. Има две врсге пепзионера. Има пепзи- 
онера беспих Лзуди који у опште и не заслужују да 
имају пензију, која им се даје, a има и сиротише, 
којој треба да се помогне. Ja мислим да je соцнја- 
лан један распис г. Миннстра финансија који тешком 
казном прети пеншоперима ако имају какву малу 
уштеду na je не пријаве да се казпе такве мале ште- 
дише да немају права иа нотпуни додатак на ску- 
поћу да се још казне. Ja мислим да то не треба 
да постоји. Ову малу штедњу треба увек   штитити, 

u сгога треба да се   прави    разлика    између    малих 
штедиша  и великих богаташа. 

Хоћу да кажем пеколико речи o једном вели 
ком проблему Југославије, a то je o електрификацији 
Југославије. Ja нећу до1]И са ужаспом статистнком, 
која дели целу Југослапију у два табор, у једап 
табор, где je развијепа електрика, и у други табор где 
je иема: у један табора светлости н у други д^о та- 
бора гмине. Мене je, господо, болело кад je прим- 
л^ена ona писоха сгопа трошариче na електричиу 
сгрују, пошго je ова трошарина onacna електрнфи- 
кацији. Гледајте само шга ради Русија. Она je раз- 
вила једну огромну акцију за електрификацнју Ру- 
сије, a ми, међуг/ш, долазимо са овом трошарипом 
на електрику. Ja мислим да je та непромепл.ива стопа 
трошаринска погрешна. Ja мислим ако већ мора да 
буде трошарииа, да ona треба да буде на процеп- 
туалпој базн према рачупу noTpoiuibe. 

Једна je трагедија код нас у Југославији и у 
погледу паших чииовника и копзумепата електрике. 
У Југославији се сматра сзаки човек за лопова, до- 
год не докаже да je поштен, a у свнма другим зем- 
Лзама се сматра сваки чоиек да je поштен, док се ne 
докаже да je лопов. (Пљескаи.е и живо одобравање). 

У погледу рачуноводства ja сам већ рекао своје 
мншљење говорећи o закову o државном рачупо- 
водству у Фииапсијском одбору. Ja бих рекао г. 
Мимистру финапсија, a тому je сигурпо и познато, 
да je био једап стручнјак француских железпица, 
П.Л.М. Париз, Лиоп Меднтеране, који je сматрао 
укида11)е закопа o државпом рачупонодству као једпу 
меру која je пеминовна и која треба да се изведе, и 
који je кпзао, да цела слабост ваших државпих же- 
лезница лежи у закопу o дрн<авном рачуповодству. 
Господо, ja сам предложио једну иптерпелацију, 
упућепу na г. Мннисгра шума и рудника и r. Прет- 
седника, o државним рударским предузећима. Не- 
знам, када he ова иптерпелација, доћи na дневни ред. 
У Финапсијском одбору, било je дошло до извесиог 
дналога међу нама у погледу државних рударских 
предузећа. 

Ja сам тврдио, дајезадаћа г. Минисгра фипан- 
сија да on са фииапснског становишта водп надзор 
пад овим рударским прмузећима. A шта се дешава? 
Ja сада знам да у мом срезу 3 до 4 месеца рудари 
не добијају своју надницу. To je један ужасан ударац 
државном ауторитсту. Господине Министре, Bn сте 
ми рекли, г. Министар шума и рудпика, има своју 
аутономију. Ja питам какву аутономију има, кад je 
могао један Министар финавсији, ne Ви, одузети Ми- 
нистру шума и рудн,:ка 45 милиопа дипара. To je и 
бно узрок иелој necpehn у Министарству шума и 
рудиика. (Министар финансија Др. Мидорад ЂорЏ- 
mih: To му no буџету припада!) У Минисгарству фи- 
пансија сте рекли, да Мипистар шума и рудиика оче- 
кује само приходе, a како их   може да очекује ако 
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je овакав ужасан поремеНај у целој финансијској 
структури шума и рудника. Стварно још увек je 
г. Мииистар саобраћаја, дужан Министру шума н 
рудника 40 милиона динара. 

Ja мислим да би била једна велика реална основица 
ова: да се једанпут приступи комерцијализацији др* 
жавних предузећа. И име Министра саобраћаја, који 
то буде извео, биће записано златним словима у 
исгорији наше привреде. 

Сада, господо, жао ми je што долазим са кзвес- 
ним пикантеријама. Треба да говорим o Монопол- 
ској управи. Ништа страшиијег ако прокријумчарење 
дувана изазива штету од 700,000.000 динара годи- 
шп.е. To je један страшан број. Страшно je, ако je 
ограниченом продајом цигар папира оштећена др- 
жавна каса са 100,000.000 д.инара.{Мипис!Пар фииап- 
cuja др. Ми.чорад Ђррђевић: To није тачно) Ja ка- 
жем жалосно je и ja само пигам; да ли je то исти- 
на? (Министар фанансија лр. Милорал Ђорђевић: 
To mije ncTHiia) To би била ужасна и страшна број- 
к?.. Господо, ту неки Радан у Загребу продао je 
Монополској управи 1,000.000 кгр. соли без икакве 
потребе. Taj исти Радан још je продао 2,500.000 кгр. 
јодиране соли,   a коју нема никакве потребе. 

И овај je продао без икакве лицитације. Дакле 
у интересу државне управе je на сваки начин да се 
све провери и само то je и био циљ ових мојих речи. 

Треба да поменем са неколико речи један врло 
леп успех Министарства финансија a то je што je оно 
закључило спиразум са 11емачком у погледу репара- 
ција, т. ј. што je r. Консгантиновић у Берлину пот- 
писао са Немачком  уговор односно репарација. 

Кадгод ja одем у свој срез стално чујем то 
страшно питање цена. Наш малн чонек, чиновник и 
сељак, највише пати од поремећаја цена. И ja мис- 
лим, ja сам предвидео да пад динара мора изазвати 
поремеИај цена, ja мислим да je дужност државе да 
она у погледу цена поведе једну политику интервен- 
ције, ja мислим да je држава позвапа дт поведе др- 
жавну политику цена и мислим да треба да се у 
Југославији сгвори једно надлештво, да се створи 
један државни комесар цена. Иишта није страшније 
од OHIX маказа пољопривредних цена и цена инду- 
стријских производа. Ta разлика цена убија наш 
пољопривредии живот. 

И o трговинској политицн морао бих да прого- 
ворим неколико речи и само нешто да подвучем 
свом својом енергијом a то je да садашњи тох Ha- 
rne трговинске полигике ни у ком случају ne сме 
дозволнти да се уаозе ствари које нашој земљи не 
требају. Треба регулисати, треба реглементираги наш 
увоз. Тиме се можемо ослободити тешког craiba, 
створеног пасивним билансом пла11а11,а и то једино 
на тај начин да што мање увозимо. Биће потребно 
да рестрингирамо и регулишемо наш увоз. 

Ja морам да кажем две речи o ратној шт ети 
У Финансијском одбору Г. Миннстар финансија je ре- 
као да не може и не сме да се исплати ратна ште- 
та онима који су били оштећени на северозападном 
бојишту, дакле у Дравској бановини. Он je рекао 
то у садашње доба када je просперитет искључен. 
Ja мислим да питаље просперитета са ратном ште- 
том има баш толико везе као г. Хувер са r. Нико- 
лом Пашићем. Ja сам израчунао да би камате на ра- 
тну штету за Дравску бановину изнеле 1 милион и 
250 хиљада. Ако држава не може да плати хартију, 
ja мислим да ће сами Словенци наћи новаца да пла- 
те хартију за штампање обвезница. 

Beh давно нема никакве разлике, између побе- 
ђених и победиоца. И онда, ко je крив што се чини 
разлика између једних и других, што се чинн раз- 
л^кз нзмеђу старих и нових држављана. Оваква раз- 
лика није чињена ни у Румунији ни у Италији. 

Жао ми je да баш морам да у поноћи говорим 
o каргелима. Г. Гавриловић je као говорник владине 
већипе споменуо да Влада није ништа урадила да би 
ово тешко питање, ово најтеже питање узела у 
своје руке. Прошле године нама je o6eliaHo да he 
се оно коначно уредити. Ja тврдим да наш мали чо- 
век, да наш чиновник нема већег и крућег неприја- 
теља него необуздане картеле који су без икаквог 
надзора државе. Ja мислим да тога нема нигде, да 
влада не врши никакав надзор над овим картелима. A 
баш за те картелетребао би у првом реду строгзакон 
o картелима. Ja сматрам да je задаћа будуће Владе 
да узме то питање картела у своје руке, али тврдим 
и то да мора бити једна јака рука и Влада од ау- 
торитета да то питање приведе крају. 

Још o једном тугаљивом питању треба да го- 
ворим. Ово je питање везано са мојим родним гра- 
дом. Имате овде Цеље са својим романтичним цељ- 
скЕм градовима чији je последњи гроф био убијен у 
Београду. To феудално Цеље нема много заједнич- 
ког са овнм Цељем, које iiy сад открити пред вама. 
Ja hy бити посве пеличан нећу споменути ни 
једно име, говорићу посве стварно без да би поме- 
нуо име и личиосги, које се у акту спсмињу. 

1923 године издала je Циикарна Цеље власни- 
штво државе у закуп једном конзорцијуму, које je 
требало, да даде 3 милиона акцијског капитала. Haj- 
прије ово друштво није никад створило тај капитал 
од 3 милиона динара, није га уплатило. Држава je тре- 
бала да добије бесплатно330|0 акција. Одмах на поче- 
тку приватни акционари су основали у Љубљани једно 
акционарско друштво Руда ин Коаииа. Цинкарна je 
имала TOKOM 10 годнна промет 580 милиона динара 
a држава je добила од тога добити 200 хиљада ди- 
нара TOKOM 10 година. Како се то дешавало? Цин- 
карна „Цеље" каб државно предузеће добила je Ца- 
ринску повластицу за ослобођење од царина на уве- 
зени железни лим. 
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Овај лим се прерадио у Цикарни, a после тога 
„Руде и ковине" предузимају тај посао no овом на- 
челу: „Где je добит, то остаје у приватним рукама, 
али осгаједржавапразнихруку гола и боса". A Анта Па- 
Bnh, мислим чиновник Министарства финансија, коп- 
стаговао je да су фалсификоване трговачке књиге 
овога предузећа. Он je констатовао да једржаваиз- 
губила на порезу код овога друштва 18 милионади- 
нара. Држава je оштећена, јер je Цинкариа фалси- 
фиковала царииске деклараинје и држава je изгубн- 
ла на царини 11 и no милиона динара што са ца- 
ривским казнама изиоси око 120 милиона. Царински 
савет je издао једно решење у коме je констатовао 
да нема потребе да овде држава наплаћује ову ца- 
рину и Државни савет je ca једним невероватним ци- 
низмом тврдио да je то .дозвољено код једног инду- 
стријског nf едузећа у циљу ocBajaiba тржишта и у 
циљу npolje шегових производз, пошто je потребва 
ширипа слободч његовим пословима и трговачким 
покретима. Бивши г. Министар шума и рудиика г. 
Виктор Пагачник je јавно оптужио чланове управиог 
одбора Цинкарне у Цељу државиом тужиоштву у 
Цељу и тврдио у својој тужби да je држава оште- 
ћена са ]8 милиона динара порезе код овога дру- 
штва и да целокупна штета учии^ена држави износи 
150 милиона. 

Господо, није то киша милиона, то je пљусак 
милиона. Кад г. Министар финансија каже: да нема 
новаца, то онда сви они милиони као у једпом врт- 
логу иду у ваздух. Нема новаца за пензионере За- 
греба и Љубљене. Па онда пема новаца за Коопе- 
ративу за извоз soha. Ja сам био претседник нове 
скупштине ове задруге, која je требала да узме у 
своје руке из[ оз noha и чуо сам да су сгруч11>аци 
рекли да je услед тога, што кооператива за извоз 
Boiia није добила један мали кредит у последње 
време, који je износио 20U.OOO динара, — настала 
огромна штета за наше пољопривреднике, јер су 
продавали воће и шл^иве у бесцење због чега je на- 
стала штета за сељаке од 50 до 80 милиона ди- 
нара. 

Господо, каже се да новаца нема. Нема ни је- 
дан милион за ратне оштећенике у Дравској бзновиии. 

Нема новца којим треба да се створи овако 
једна грозна ствар, iiOBHmeiLe земљарине. To je је- 
дна огромна морална штета за нашу државу и за 
наш народ. 

Господо, ja hy на крају ипак коратн да гово- 
рим још нешто. Господине Претседииче, ja морам да 
апелирам на Вас. Ja сам TOKOM времена после G ја- 
нуара написао врло много чланака и сви су ти члан- 
ци прошли без цензуре и били су штампани. Тек 
сада, кад се толико говори o нормализацији при- 
лика, o либерализму и o слободама ja не могу да 
шгампам своје чланке. Moje ингерпелацнје ne пу- 
бликују се, моји се говори забрањују. Ja питам Го- 

сподина Претседника: који je слободно изабран од 
нас: која сретсгва има он да овакиој једној ужас- 
ној злоупотреби стане на пут? Моји чланци, ja ни- 
сам викад био дефетиста, ja сам то доказао толи- 
ким дугогодишн.им својим радом, и моји говори нису 
смели дабуду штзмпани у Југословенској речи. Ако 
има чистих Југословена, они су ту окупљенн око 
Југословенске речи. Има ту један чланак o историј- 
ској дужности Краљеве генерације и припадницима 
ове Краљеве геперације, не дозвољава се да кажу 
шта мисле o својој држави, шта мисле o наиој Ју- 
гославији, Али се зз то допуштају дефестичке кн- 
терпелације које су биле створене у исвесним де- 
фетистичким кухињама у Загребу да се штгмпају не 
у овако једној малој ренији, него у првим дневни- 
цима наше земље, Господо, Југославији треба једна 
HOBI влада. Ja мислим да ова Влада која je сзда 
на управи земље, ако je дошла овамо дошла je на 
штакама. Дошлз je подрезапих крила, ако je ова 
Влада уопште имала икад крнла да полеги небу под 
облак. Господо, једно време у коме чујемо овакве 
гласове: богагство, изобил.е, лј ксуз и расипиост на 
једној страни, немаштинз, беда, јад и оскудица на 
другој, то je данашња Југославија. (Један глас: Ko 
то пише?) To пише један лист добронамеран и na- 
трнотски у Суботици. И кад се читају овакве ства- 
ри, и кад се виђају авеги и бауци социјалне рево- 
луције, господо, у оваквом моменту велики капитали 
и поседујући редови морају се опаметити, пошто су 
у свима другим земљама поседујући редови већ 
дошли до тога убеђења да je много паметније са- 
чувати бар један спрат у кући, него ли изгубити 
целу кућу. 

Господо, зато ja сматрам да je несрећа за Ју- 
10славију да се ситуације које су већ давпо биле 
зреле за пад оаржавају у бескрајност. Ja мислим да 
сваки дан опстанка на власти ове Владе r. Милана 
Сршкића зиаче да се узима из наше државне зграде 
један no један тешком муком улагани камен темељац. 

Господо, ja закл.учујем. Ja и мојн другови не- 
ћемо гласати за овај буџет у начелу. Ми ћемо гла 
сати за буџете врховне државне управе, Министар - 
ства ицостран..Х послова и Министарства војске и 
морнарице. 

Господо, ja закључујем, никако ne ca каквим 
сграним туђим речима. Ja xohy да овој Влади, која 
данас овде заступљеиа само преко Мипистра финан- 
сија {/едан глас: Има их двојица) пардон, има вас 
двојица, — ja би према Влади употребио само две 
речи простопародне, послед11>е речи мога дугога ro- 
вора — захвал>ујем да ere ме саслушали — ове две 
речи простоиародне н непокондирене су: — Путуј 
игумане. 

Претседник Др. Коста FIonoButi: Има реч r. 
Владо Спахић. 
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Владо Спахић: Господо народии посланицн, 
од мииуле буџетске дебате која je, сви се још 
добро celiaMO, била исто овако занимл>ива и поучна, 
прошло je годнну даиа. За то време на челу држа- 
пне управе промеииле су се две владе од којнх 
друга т. ј. садашм>а изашла пред нас са овнм бу- 
цетским предлогом. Ona хоће дп од иас добије 
повероп.е ла дал.е вођење државних послова, a да 
би joj ra далн, наша je дужиост да бацимо осврт na 
||.е:шн досадашњн рад, и да ra критички проучимо, 
мерећн му вредност no користнма учињеним na- 
родпом организму и штети, nanecenoj томе истом 
оргапизму који ми овде  претстаил.амо. 

Ja мислим, господо послаппцп, у првод реду 
да nac потсетим na лањско свечано обећање Кра- 
љевске пладе дато нам од меродавпих ii,ennx opra- 
na да he се у питањима паше упутрапш.е полптике, 
копзеквептно ступатп смерппцпма које je обележио 
шестојапуарскп полнтички курс, смерпнцима које 
су папшли na дубоко разумевап.е код широкпх 
пародппх маса. Па шта се догодило? Догодпло се 
то, да и сама влада није ншла тим путем, да je 
крпвудала и no најчешће тако отступала од no- 
стављеног програма да je, можемо то дапас овде 
отиорепо pehu, од свих њезиних обећдња до данас 
пзвршено je врло мало, скоро нншта. Народ и мн, 
господо послапици, имамо данас само пријатпа се- 
haii.a na та обећаља и one којп су оббћавалиј ову 
присутпу господу мнпистре, јер су скоро свп ови 
брппили и прошли буџет. 

Према изјавама чланоиа Краљевске владе 
могли смо очекипати врло иптепзиван рад na конце- 
трацији конструктивних националних елемепта, 
umpoM целог југословепског прострапства, и тај 
политички део владнпог задатка требао je да 
хармонизује са осталим њезпнпм радом. Taj раД 
међутим, ne само да није завршен, него ннје ни 
отпочет. Уместо группсап.а конструктппппх нацио: 
палпих елемепата у политичку организацију, Влада 
je толернсала саботерски рад неодгрворних o позн- 
циопих фактора, којн су и даље песмстапо развијали 
саботерскн рад na разједињавању. To je ишло тако 
далеко да су се, у току ове зиме све оие саботер- 
ске групе појавпле са својим, тобоже мерпторппм 
захтевима, са тако званим пупктацијама, које су за- 
препастиле паш питоми сиет ne само својом потпу- 
пом пеозбиљпопЉу, једном страховптом несзбиљ- 
ношћу, него и безпрпмерном дрскбшћу. Покрај 
познтнвних земаљских закопа, које мора да поштује 
и no и.има се упрашва, сваки југословепски држав- 
л.апнп, после спроведене и богзна колико пуга 
досада наглашепо пациопалпе недељивости, noje- 
дине бпише политпчке велпчппе ocyijyjy се да 
нзлазе са својпм „мернторпим захтевнма", a Влада 
протпв n,nx ne предузима ппшта, 6ojelin се, ваљда, 
нли за свој престшк, или пмагппарпе снаге господе 

пункташа. И место да предузме законске мере, 
мере сходне потчип>епом кривичном делу, ради 
кога бп мали и ситпи пеполитички свет бно строго 
позван на одговорност, Влада господу пупктате 
почастују салопскнм вагонима и одре1)ује им ra- 
лантно место боравишта у бањама светског гласа. 
Овакав једап поступак Крал)евске владе говори 
речптије nero сиа п.езппа обеђаша н сви мпнн- 
старскп експозеји. Mn, који смо дужнп да пред 
пародном дадемо o6jainii>en.a и пред Љиме при- 
мимо одговорпдст за једап овакав рад, [мн морамо 
да изјавну.о, да ra Влада mije нзиршила с пашпм 
зпањем и  олобреп>ем. 

У везп са оввквии радом пупкташа je и фа- 
мозпа послапнца Епнскопата католичке цркве, уле- 
pena протио једне снажне паше пародпе оргапнза- 
ције, против пашег Сокола. Господа епнскопн бе- 
сомучпо n безразложпо су напали Соко Краљевине 
Југославије, баш у часу када je бнло внше nero 
jaCHO, дт сс само кроз рад у озој пародпој opra- 
низацији пародне масе сабирају у педел.пвој и ne- 
пробојпој фалаизи, која убрзава процес духовпог 
уједињавања и културног препорода. Напалп су na 
наше соколе, који су, са чашћу и г1ожртвовап.ем, 
дали свој обол за уједињење у бескрајним крвавим 
борбама n жртвама, баш у часу када су соколске 
организације почеле да се укореп>ују у наша да- 
лека села, заостала и запуштепа, под бригом и те- 
ретом екопомске крнзе. Нас, старе борце, опту- 
жпше да смо безверци у часу када ми, с иером у 
Bora, учпппсмо једап замах, чин псторпјског зпа- 
чаја, за културни препород града и села. Наше 
сеоске соколске чете су пионири тога огромног 
посла. Да je и један од тпх потписника еппскопа, 
икада ушао у живот и једне такове чете, a пма нх 
стотинама и стотинама и no најзвбаченијим краје- 
вима паше земл>е и no местима где се од nacnnnor 
израђују актпвпо, ne би се усудио да стави свој 
noTiinc na ono рогобатно чудо од пастирског ппсма. 
Но мн соколн имамо na то да кажемо, да гладнп 
нсторнју стиарају a снти само прежнвају. I Incy епн- 
CKonii im стварали оиу државу, нпти o њезиној 
судбпнн одлучивале епископске конференцнје, nero 
je ona, господо, стиорена на костнма и крви јунач- 
ких сокола нашпх, организованих и неорганпзова- 
нпх сокола мије костн још и данас леже pacejane 
no огромном пространству свнх светских ратишта. 
Сити су господа епнскопи, сити хлеба бијелога 
што ra заради жуљава народна рука. Па нека их 
Крал.евска влада и дал.е оставлЈа да пишу настир- 
ска писма и боцкају се где не треба. Свако сокол- 
ско срце са дубокнм презнром прешло je преко 
овога њнховог акта, којн и за саму Владу значи 
једчп осетнн мипус 

Очекујући да he концентрацнја националних 
елемената проводнти енергично, према обећању Кра- 
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љевске владе, ми смо, у исго преме, имали пред 
очима и друга њезина o6ehaiba. Нарочито у зако- 
нодавном погледу ова Влада нам je обећала много до- 
брих ствари. Требало je решити хитно питање раз- 
дужења сел^ака, питање каматне стопе, и у вези с 
тим дефипитивно решити многа привредна питања a 
сем тога донети закон o оиштинама, збору и дого- 
вору, дефинитивно лнквидирати аграриу реформу и 
тако даље. Пуиих шесг месеци, господо народни 
посланици, требало je да се претреса законски пред- 

лог o разлужењу сељака, na je ипак све остало на 
чему je и било. Продужена je вредност старога зг- 
кона, a нови још увек није изашао из редакцијског 
стадија. И мало одлучиија Влада схватила би ово 
питање као бар толико актуелно да му се даје де- 
финитивно решеи.е. Ова садашња, и у колико je 
покушала да ra реши и у колико je донела 
решења која данас имају заковску форму, 
није имала ни толико снаге и смисла, да ово питање 
помакне са опасне тачке у којој се налази. Јер, и 
покрај одредаба o пеизвршеи.у судскнх одлука, 

на дувап стављане су забране и ако се протество- 
вало и покрај тренутие зашгите која je дата у овим 
законским решгњем, сељак земл.орадник од њега 
има мало или ни мало користи, једину и главну ко- 
рист вуку из овога закона новчапи заводи, којима 
je фамозни члан дао могућности да се јоиГједаппут, 
законски заштићени, поиграју са крваво стечепом 
иародном имовином. Док je занатлија, трговац, сељак, 
дакле главни привредни елеменат ове земље препу- 
штен сам себи и немилосрдиој експлоатацији, дотле 
поједини новчани заводи, заштићенн чл. 5 и високом 
каматном^стопом, коју Влада још увек не мисли или 
nehe да одреди. прекомерно гомилају у новац. За 
рачун банака укочена je готово сва народна при- 
вреда, како она сеоска, тако и варошка. To je једини 
„позитиван" резултат законскнх мера o заштити се- 
љака, a његов положај још je само погоршан падом 
цена аграрних производа. И остале финансијске мере 
које je Краљевска влада у току минуле године преду- 
зимала, нису биле спретпије и од неке веће користи. 
Ништа или врло мало учишено je на отварању но- 

вих, јавних радова, који су увек од користи широ- 
ким народним слојевима. Уместо тога, пореска оп- 
терећеи.а државна и самоуправна, посредна и непо- 
средна расла су несразмерно према платежној моћи 
и привредној снази народа. Ради тога ми и спадамо 
дапас у ред пореских најоптерећенијих земаља, на- 
рочито кад се узме у обзир огромна привредна 
криза и готово никаква или никада мања могућност 
рада и зараде. 

Ово што у кратко изложих, то je само бледа 
и блага слика стварности. И према њој не видим 
баш лепу перспективу на хоризонту наше будућ- 
ности. 

Није, господо посланици, овако било код пре- 
дратних генерација, које су стварале земљу и државу. 
У првом реду од Г. Г. Министара, na и од нас самих 
много je зависило, што се наш рад овако траљаво 
развукао и што je остао безуспешан, што je трпео 
државни и народни организам. A ево за- 
што: Данас нема искреног пожртвовања и несебич- 
ног рада; данас нема више ннчега светога и узви- 
шеног. Знање, скромност, вредно11а не престављају 
никакву вредпост. 

Несавесни елементи без скрупула у великом 
броју игрлју важну улогу у јавном животу и њима 
су сва могућа сретства дозвољена. До јуче су слу- 
жилн ono што данас нападају, до малочас су ропски 
пузили пред оннм, ко их извлачио на површииу да 
га сада јавно удара у лице и удвара се другом. Kao 
своју лнчну вредност, они износе познанства са MOII- 

ним Марком и утицајним Јанком. 

Главно je успјети, ма преко чијих леђа. Ни 
обзир, ни пажња, ви часна реч, ни захвалнсст, ни 
обавсза ne постоји. чОве грешке, ове мане, ово зпо, 
треба лечити и то одмах и не смемо дозволити да 
нико преко наших  леђа свиђа личне рачуне. 

У нашем раду, ако желимо да имамо успјеха, 
да до1јемо до цил.а, треба да с.мо одлучнн, доследпи, 
да имамо сталап и одређен правац и да знамо шта 
хоћемо. 

Tora, г. r. послапици, нажалост до сада није 
било. Било je највише колебаша, пајвише трзавица, 
неодлучносги a све je то долазило са одговорних 
места, која су требала да предњаче и да нам за 
прнмер служе. У овај високи дом довела нас je по- 
литика шестојануарског програма—курса, у којем je 
тачпо прецизирано: један народ, једна држава, неде- 
дељива, моћна и напредна, Краљевина Југославија, 
од снежног Триглава, до шумног Вардара, од мутне 
Тисе до плавог Јадрака. 

Ha овом програму ми треба не само да радимо 
већ да се за шега боримо, живимо и падамо, да му 
будемо верни и одани, као што je био вјеран и 
одан стари Југ-Богдан са својих 9 синова, честитом 
Цару Лазару. 

Схватимо данашње тешко економско стање 
земље, схватимо озбиљност времеиа у коме живимо 
и будимо свесни чему нас ноди наш нерад и нес- 
клад и шта xohe наши спољни непријатељи, који 
желе да убаце забуну у нашој рођеној кући, јер су 
свесни да само na развалинама наше државе могу 
градити своју бољу буцућност. И баш када су ови 
елементи према нама непријатељски расаоложени. 
када желе да међу нама створе раздор и мржњу у 
нашој властитој кући, сви прави и искрени синови 
Југославије морају се организовати и збити у густе 
редове, служећи вјерно југословенској идејн, a исто- 
добно   морају   ссудити   погубан   и   изцајнички   рад 
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свих оних, који у противном смислу раде, и чи]и 
рад нашим пепријатељима погодује. 

Ha овоме месту xohy да са задовољством ис- 
такнем, да je наша спољна политика у току прошле 
године донела иеколнко истипских задовољавајућих 
резултата. Нова организација Мале Антанте која je 
савезничке земље истакла у први ред међународ- 
ног живота, и дала joj значај који joj припааа, на 
којој je савесно, истрајно и врло плодно радио наш 
Министар иностраних послова г. Јевтић, огигурала 
нам je међународни престиж и дала нам оно место 
које нам припада у концерту Европских држава. 
Овај крупни догађај деловао je врло повољио и na 
најшире народне слојеве, који врло добро разумеју 
сав ifaeroB значај, Наш народ жели да му се оспгура 
мир, и он je потпуно свесан да се то може постићи 
једино тако, ако тај мир чувају заједничком снагом, 
њему пријатељски паклоњене државе, везане са на- 
шом земљом не само идентичношћу ингереса, него 
и братском крвЛ)у и сраачним осећањем. Народ зна 
да je слога онај фактор који осигурава мир и на- 
предан развој, a то je за љега животно питање, a 
у томе и јесте смнсао one иародне: Слогом се ве- 
лике ствари постижу, a неслогом и мале кваре. 

Потиретседник Др. Коста Поповић: Има реч 
нар. послапик Г. Др. Мнлован Грба. 

Др. Милован Грба: Прошле буџетске године 
казао je Господин Минисгар финансија да je узрок 
финансијске невоље криза nosepeiba и катасгрофа- 
лан пад аграрних ппоизвода. Криза повереља није 
никла у години 1931, него je ona много старијега 
датума. 

Јован Скерли!! у предратној скупштини држао 
je један говор o банкократији. После тога био je 
много oupiiiHBau и прерано je легао у гроб. Од то 
доба код нас пико то питање није оштро расправ- 
љао. Сви ми увиђамо да je цотребан закон o бан- 
кама. Велики део прихода од банака нде на иадр- 
жавање банковног чиновништва. Великн део на ди- 
виденде, a због премалог узимања у резервни фонд, 
за покриће губитка настао je велики слом банака. 
Тако да су код иас у Савској бановини пропале 
банке: Занатлијска, Балканска, Словенска банка, 
Приморска банка, Ескоитна баика и Село банка. При 
том, сем r. Предавца, нико није дошао у затвор ни- 
ти je кажњеи: било од стране чланова управиих од- 
бора, било од свемоћних директора. Некаж1В11вост 
ствара расуло у земљи. Уредбом послужила се je и 
Прва хрватска штедионица прошле године, a сада и 
Српска банка и Градска штедиопица. Све се ово 
догодило на штету малог улагача, a да га ми са 
своје стране нисмо ничим заштитили. Многи наши 
људи, дошавши из Америке, уложили су свој новац 
у доларима у ове новчане заводе, a данас га не 
могу добити ни у динзрима. Узрок да су овако ја- 
ке банке у Загребу дошле у тешкоће, лежи такођер 
у превеликим платама директорима и прокуристима 
кво и ренумерацијама     из билансе које   би требало 

да иду у резервни фонд, a главни удар задали су 
велики улагачи који су вађењем својих улога у је- 
сен 1931 г. на Прву хрватску штедионицу и тиме 
повукли сиротињу да и она тражи своје мале улоге. 
Данас се са уложним књижицама прави закутна тр- 
говина и избијају скандали као onaj случај са уби- 
јеним портиром и нови случај са адвокатом Риболи- 
јем. Власт се држи као сказаљка на сату која сти- 
же време, a прилике траже предиицне и предусре- 
те мере. Кад je Српска банка и Градска штедионица 
доспела под Уредбу, онда се широм Загреба тврди- 
ло да су то извели они исти милионари који су ру- 
инирали Прву хрватску штедионицу. Тврди се да je 
већина међу шима богати загребачки Јечреји, na je 
код малих улагача пикла антисемитска  мржња. 

Кад je могао министар Крајач да прекине бап- 
ковпу дискрецију и обелодани копто г. Раде Па- 
шића, с neiiHM правом би могао г. Министар фипаи- 
сија и трговине иптервенирати код књиговодства 
трију банака у Загребу и изнети имепа оних мили- 
onapa који су начинили рупоае. Ово би умирило 
донекле и мале улагаче, a и дало доказа да се 
премз милионарима имаде грађзнске куражи. Говори 
се да у Загребу имаде о<о пола милијарде повца 
тесаурираног у касете и чарапе и да људи рађе др- 
же новац неуложен, него да им ra упропасти банков- 
на хијерархија и милионари са својим шпекулаци- 
јама- Само један строг закон o банкама може вра- 
тити мир и поредак, јер хаос и метеж у екоиом- 
ском живзту нашега народа и изискује нагле про- 
мене na макар те биле и на горе. 

Kao Кпидос верум (Cupidus veruir. noverum) но- 
верум већ се јавио сенатор Др. Мажуранић са јед- 
ним чигавим својим друшгвом, који je дао једну 
изјаву, која не сме осгаги неодговорна од стране 
посланика са леве стране Zipniie и Саве. Он je Ka- 
sao: Југословенство je негација Српства, Хрватства и 
Словенства. Жалосно je баш он — унук Бана Ма- 
журанића, који je био Илирац и који je пре сто го- 
дина прихватио идеологију јединства Срба, Хрвата 
и Словенаца, да он једно питање које je пре сто 
година решено, данас изнова потеже. Хрвати кајка- 
вци заједничким дијалектом везани су уједно са 
Словенцима. Хрвати штокавци везаии су заједничким 
дијалектом са Србима и ЈБудевиг Гај и Вјекослав 
Бабукић узели су штокавскн дијалкат за књижевни 
дијалекат да на тај начнн уједипе све Хрвате и Ср- 
бе дају1ш им један К1вижевни језик и чннећи их је- 
дним народом. Beh сто година опстанка југословен- 
ске идеологије не значи негацију него сумаријум 
виших особина и српства и хрватства и словенства, 
које се издиже изнад кампанилског мештанства и 
покрајинске антипатије на уљезе и дошљаке. 

Питаизе федерације код нас и у емиграцији до 
апсурда je расправљано и KOTO питање покреће то- 
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ме je стало да изазива унутарље свађе. Јер нема те 
главе у нашој земљи, која je кадра наћи територи- 
јалне базе за федеративне јединице. Па и ова госпо- 
да која су го питање покренула o томе конкретно 
ћуте, јер знају да то питаље може само изазваги 
такав метеж и комешање да може доводити и до 
опстанка ове земље и зато су се сви наши људи у 
иапонусвоје памети, кад су могли нзрећи своја гле- 
дншта, одрекли федеративно ypei)eibe озој земљи. 
Кад je Трумбић на Женевској конференцији у јесен 
1917 интерпрегирао Крфску декларацију, изјавио je: 
„Један смо народ и иабрисаћемо све провинцијске 
границе, јер je те границе међу нама туђин створио". 
To je била најпаметнија изјава коју je r. Трумбић у 
целој својој политичкој каријери дао. Исто je r. 
Корошецу 1918 години изјавио да je за јединсгво др- 
-жаве и народе на челу са династијом Карсђорђевића. 
гИ мени je рекао да стојећи на јединству Срба, 
Хрвата и Словеваца прима дииастију Кара1зорђевића 
na и белу и црму руку. C тога je његова најновија 
изјава достојна једног пезрелог гимназијалца. 

Ми смо у почетку 1919 г, имали расположење 
целога нашега народа и све факторе за једииство 
државе и народа. Али, нашао се један човек, којн 
je то се покварио. Taj човек звао се г. Светозар 
Прибићевић. Дошавши у Београд, ibera je примио 
оберучке Никола Пашић. Стојан Протић, брача Ма- 
ринковић, ЈБуба Давидовић и сам Министар двора 
Живко Балугџић, Оа Доситеја нико тако није прим- 
љен. Но они сви скупа нису познавали темпераме- 
нет и карактер r. Прибнћевића, да баш онога он нај- 
радије угризе и уједе ко му помогне у једној ње- 
roaoj сарадњи. Иоставши министар унутрашњих дела 
он je гризао путем говора, путем новина, путем ука- 
за, путем жандармских батина, a ма сваког који 
je био на путу iheroBHM амбицијама да он постане 
диктатор ове земље, a нарочито пак да буде вођа 
Хрвата. On je југословенску идеологију, чији je тво- 
рзи. био у народу бискуп Штросмајер, метнуо у свој 
партијски програм, мнслећи да he све хрватске масе 
за собом што милом што силом повући. Ko није био 
с њим, могао je бити ма како добар Југословен, он 
je био нагрђиван, ако не антидржавним елементом, a 
ono настраиим Србином, заосталим Хрватом и запу- 
штеним Словенцем, Ово вређање a и ангипатија 
спрам Светозара Прибићевића учинило je од Хрвата 
који су били много југословенски расположени, да 
су постали нскључиво Хрваги, a мнoг^J од њих који 
су били националисте за време рата, враћали су се 
у Франковачке таборе. Својство je племенског ре- 
негата хтети бити другом племену вођа и ibeioa 
шовиннст. Због овакве политике r. Прибићевић je 
начео pemaBaibe аграрне реформе једном нечувеном 
динамиком, што je требало нарочито регулисати 
јасним законима,   Он je свом  дугогодишњем   благо- 

, наклоном вођи Др. Богдану Медаковићу послао ме- 

раче да му одузму земљу; он се je показао као чо- 
век без сваке скале и сказаљке у мозгу. 

Још године 1919 нарочито je одјекнуло болно 
код свих оних конзервативних Срба који се нису 
исгицали, кад je Светозар Прибићевић пустио из за- 
твора сарајевске комунисте које je Војвода Степа 
дао ухапсити и који je због тога сишао са свога по- 
ложаја. Прибић=вић je 1920 наредио својим одборни- 
цима у Загребу да гласају за начелника комунисту 
у Загребу. Он je пропусгио казнити загребачку no- 
лицију када je лагала да je организатор атентата на 
Драшковића Ерцигоња три дана раније утекао, a 
стварно дан после атентата загребачка полнција му 
je омогућила да побегне. Сав онај неред који се до- 
гађао у Савској бановини терети r. Прибићевића и 
узрок je тешком процесу гуверменталиса1[)а и града 
Загреба и хрватског дела народа. Г. Прибићевић мрко 
je гледао na свачију славу, na и на опих са Кајмак- 
чалапа, тек љегова изјава o Кајмакчалану отрезнила 
je многе људе у Београду. Сваки пречанскн Србин 
— он може ићи na линију заједио са Хрватима, ако 
су Хрвати гуверменталисани, али водити једну ono- 
зицију и предпзачити у псовкама — то je само могао 
г. Прибићевић. И њега he историја оптужити и осу- 
дити да je он крив судару духопа у Народној скуп- 
ттими који су трагично платили Радић и његови дру- 
гови. Исто je тако његова упрапо кривња, да je г. 
Влатко Мачек дао старо франковачку изјаву. Штрос- 
мајер je био за идеологију уједињења спих Јужних 
Словена. Сгарчевић je био за Велику Хрватску од 
Триглава до Солуна, али јецан покрштени Жидов 
др. Фрапк који je био у служби аустро-мађарског 
1)енералштаба, тај je био за уједињење само католич- 
ких јужних Словена без опих Србије и Црпе Горе> 
a како се, сам покрстио у католичку веру, тражио 
je да се Срби који се налазе међу католичким Хр- 
ватима бар похрвате, ако неће да покатоличе. To je 
ona тријалистичка држава коју je Аустрија обећавала 
Хрватима и Словенцима, a никад je није провела. Ту 
дусгријску концепцију данас тражи r. Влагко Мачек 
са својим иптервјујем у ,Ле Пети Паризиен" велећи: 
Нека се сви Србијапци повуку с ону страну Дрине 
и Саве, a 30о/о Срба у тим крајевима нека се пре- 
пусти хрватском либерализму. 

Ko меће границу између Срба на Дрини и Сави, 
тај чини издају српскога дела народа, a нарочито то 
чипи ренегатски Србин Свегозар Прибићеви!!, који 
данас прихваћа франковачку идеологију. Да je и 
Влатко Мачек прави Хрват, пикад on овакву изјаву 
не би учинио. Рођен од родитеља Словенаца, он je 
географски Хрваг исто тако као и r, Прибићевић. 
Ja само једно могу рећи: je ли можда г. Мачек у 
халуцииацији потукао у грађапском рату србијанску 
војску негде на Ускочком Горју, na да овако на милост 
и неуилост диктира нама Србима од 300/O1 који знамо 
да Хрвати нису никада били либерали него фанатиии 



44 XXXVIII Редовни састанак — 13 марта   1933 г. 

као кзтолици или франкоици или присташе југосло- и учинити. Ja држим да je сваки грађанин ове земље 
венске идеологије. Овај словеначки   ренегат који се и у иностранству дужан владати се и не датиТповода 
са ренегатским   Србином бори o BOIJCTBO   хрватског да својим радом не послужи непријател^има који ову 
дела народа, показује да je једнострано   васпитан и земљу стежу. Држим да би Влада нарочиго требала 
да никадз не би онако   шго могао рећи да je запе- рад Светозара Прибићевића ставити пред један суд, 
вао песму ,Хеј, трубачу' или ,Читаву буну на Да- јер он за своју   политику данас не може добити ни 
хије", „Дрино, водо, племенита међо". најверније своје негдаши.е присталице, јер je потребно 

Познато je да организација   наших Сокола иде да се даде задивољштина законима ове земље. При- 
за тим да развије друшгвеност и дисциплину на на- бићевик je   ca   положаја   власти   кажњавао   толике 
шем селу н баш на ову организацију у невреме и без људе недужно, na ти   имају   право   тражити   да   он 
разлога окомио се je католички епископат. Неко из буде суђен и кажњен онда  када   он   то   заслужује. 
иностранства могао   би   помислити   као   да   постоји Ja знам да наш буџег терети наш народ, али je наш 
угњетава1не   католичког    епископага,    али   o   удоб- земл^а   извргнуга   звецкању   оружја   наших   суседа, 
иостн   католичког    епнскопата може се   свако   уве- који нас на нашњм границама   непрестано   изазивчју. 
рити ко иогледа onaj лепо саграђени   мали   Ватикан Покреће   се   ревизија   мировних   уговора a како   се 
између Мартићеве и Влашке улице у Загребу,   који буџет вотира за државне потргбе, то снаки онај који 
су саградили у овој нашој новој држави. Наш народ, за њега гласе својим гласом удара no свима  кепри- 
сељачки наш народ, подноси толикетерете na својим 
леђнма за добро ове државе, и ако му je врло тешко, 
ипак je приступачан разлозима да многе своје noje- 
дине интересе подреди општим интересима. Код нас 
пезадопољство шире бзпкократи, бивши политичари 
који су били или потпретседници скупштине или 
мннистри, na чак и бнвши претседници владе. Ко- 
начно и католички епископи, a не искључујем да 
имаде и у православнон клиру људи који незадо- 
вољство у народ убацују. A откуд ово све? Иишта 
није Beli за једнога човека него кад као помут Цин- 
ципата сиђе с власти и влада се као обичав грађа- 
нип. Te код нас појаве на жалост нема, него се код 
људи почиње развијати амбиција да се према другим 
грађанима са неком феудалном суверношИу влада. 
ДозволЈавају себи људи и испзде и огрешен.а o 
земаљске законе и власт je затварала очи пред овнм 
првим огрешењима na онда на тај начин довела да 
ти људи држе да je њима све  дозвољено и радити 

јатељима наше земље и зато и сам гласам за буџет- 

ПотПреШседтис Др. Коста Поповић: Реч има 
народни посланик г. Драгутин Перко. (Нема ra), 

Реч има народпи посланик г. Бранко Дрљача. 
(Нема ra). 

Реч има народни посланик г. Карло Гајшек. 
(Нема ra). 

Господо народни послапнци, са вашим пристан- 
ком закључујем данашњу седницу. Kao дневни ред 
идуће седнице предлажем: Продужење претреса из- 
вештаја Финансијског одбора o предлогу буџета лр- 
жавних расхода и прихода са предлогом финансиј- 
ског закона за буџегску 1933ј34 годину. 

Прима ли Народна скупштипа предложени днев- 
ни ред? (Прима). 

Данашњу седницу закључујем a идућу заказу- 
јем за 14 ов. месеца у 8.30 часова. 

(Седпица je закључена у 1 час). 

PRILOZI 
INTERPELACIJA 

Dr. Milana Metikoša, i drugova narodnih   poslanika na 
G. Pretsednika Ministarskog saveta,  radi zabrane rastu- 
ranja knjige „Moral Milana D. Padosavljevića"  od Bo- 
gomira Bogića. 

GOSPODINE PREDSEDNICE, 

Nedavno je štampana knjiga Bogomira A. Bogića 
pod naslovom „Moral Milana D. Radosavljevića", u 
kojoj knjizi se pretresa pitanje duga Udruženja rezerv- 
nili oficira i ratnika prema preduzimaču, koji je gradio 
Ratnički dom u Beogradu. Ta knjiga raspravlja pitanje 
materijalne prirode i iznosi odnose, koji se tiču izgrad- 
nje Ratničkog doma i obračuna,   između  preduzimača. 

koji je izgradnju vodio, te Pretsednika Udruženja rezerv- 
nih oficira i ratnika g. Radosavljevića — lično. Pošto 
prema tome ova knjiga tretira samo ličnost, po ovom 
jedinom pitanju i pošto se ta ličnost, ako je povređena 
sadržinom knjige, može braniti po zakonu o štampi, 
lično, pred Sudom, po privatnoj tužbi, nema javnog 

interesa, da se sadržaj ove knjige prikrije od javnosti, 
jer može samo poslužiti interesima Udruženja rezerv- 
nih oficira i ratnika, a nikako na njihovu sletu, a još 
manje može škoditi opštem državnom interesu i ugledu 
naše države u zemlji i u inostranstvu, koji je razlog 
naveo državni tužilac, prilikom zabrane rasturanja ove 
knjige. Ne može se razumeti, da se jedno lično pitanje 
smatra opštim   državnim   interesom,   u toliko   pre,   što 



Стенографске белешке 45 

dotično lice ne vrši nikakvu javnu ni državnu funkciju. 
Ako pojedina Udruženja moraju i putem javnosti da 
raspravljaju potrebna svoja pitanja, nema razloga da se 
to sprečava, ako to služi ozdravljenju prilika u dotič- 
nom Udruženju. Dobiva se dojam, da su važnija lična 
pitanja, nego opšti interesi ovako važnili udruženja u 
našem narodu, kao što je baš Udruženje rezervnih ofi- 
cira i ratnika. Nedavno smo čitali u novinama o pre- 
tresu, koji se vodio pred Sudom u Beogradu, protivu 
članova Uprave Udruženja ratnik invalida, a tu tužbu 
je podnelo to isto lice, g. Radosavljević, koji je štam- 
pao tim povodom i posebnu knjigu o nepravilnom radu 
u Udruženju ratnih invalida, a ta knjiga nije bila zabra- 
njena od cenzure, pa je čudna ta dvojaka mera, tim 
više, kad se znade, koliko je važno i Udruženje ratnih 
invalida u opštem državnom interesu. Tada je dobio 
Sud prilike, da to pitanje presudi i pošto su svi članovi 
Uprave Udruženja invalida i oslobođeni, time je i jav- 
nost zadovoljena, jer se je saznalo pravo stanje. Kida 
se je to omogućilo u tom pitanju, čudno je, da se sada 
sprečava mogućnost raščišćenja odnosa čisto materijalne 
prirode između g. Radosavljevića i preduzimača, kod 
gradnje Ratničkog doma u Beogradu, kada je od velike 

važnosti baš za samo Udruženje rezervnih oficira i rat- 
nika, da se to pitanje raščisti i u javnosti i u samom 
Udruženju, a ako bude potrebno po privatnoj tužbi i 
pred Sudom, da se time dade zadovoljenje pravdi i 
istini. 

Prema tome nije na zakonu osnovana zabrana 
rasturanja i prodavanja navedene knjige, pa sam stoga 
slobodan umoliti Vas, Gospodine Pretsedniče Ministar- 
skog saveta, da mi izvolite usmeno u Narodnoj skup- 
štini odgovoriti: 

1) Je li Vam poznato da je državni tužilac za 
grad Beograd rešenjem svojim Kns. 980 od 1933 godine 
9 marta zabranio rasturanje i prodavanje knjige „MORAL 
MILANA D. RADOSAVLJEVIĆA'? 

2) Jeste li voljni odrediti da se ta zabrana skir.e 
i time omogući rasturanje navedene knjige u interesu 
javnog morala, pravde i istine? 

Izvolite, Gospodine Pretsedniče Ministarskog sa- 
veta, primiti i ovom prilikom uverenje o mom odličnom 
poštovanju. 

Dr, Milan Metikoš 11 marta 1933 g. 
Beograd. narodni poslanik. 




