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XL1I Редовни састанак — 17 марта 1933 г. 

Претседник  др. Коста Кумануд.и:    Има   ли 
примедаба иа записник (Нема!) 

Примедаба нема. Записник je примљен. 
Изволите,   господо,   чути   једну   депешу, коју 

смо добили из Букурешта. 
Секретар Милан Мравље: Чита: 

„Његовој Екселенцији Г. Куманулиу. 
Прстседнику Народлс с/супштине Београд 
Срећан сам што могу да Вас обавестим, да су 

одбори за сполЈне послове у Скупштини и Сенату, 
који су се данас састали да саслушају експозе г. 
Титулеска, Министра ииостраних послова, без об- 
зира на партијско обележје њихових ччанова, јед- 
иогласио усвојили пакт o организацији Мале Ан- 
танте, који he доциије бити подиет na ратификацију 
Њ. В. Крзљу. 

Овом приликом дошло je до израза најтопли- 
јих осећаља према Вашој племенитој Отаџбини, и ja 
сам cpehan да искористим ову велику прилику, да 
Вам још једвом више посведочим иеописиво п^и- 
јател>ство које везује румунски иарод за народ Ју- 
гославије.* 

Претседник Народне скупштине 
Краљевине Румуније 

Чичо-Поа, с. р. 
(Скупштина je читаље депеше   пропратила ду- 

готрајним и бурним пљескањем и усклицима: Живео 
румунски народ!) 

Претседник др. Коста Кумануди: Господо> 
народни посланик др. Воилвак има неколико пи- 
таша да упути. Ja сам већ добио та питања и одго- 
ворићу Вам, Г. послаииче, одмах. 

Прво je питање: зашто се стенографске белешке 
не штампају у латиници или у ћирилици, како год 
то жели поједини говориик? 

Господо, стенографске белешке штампају се, 
како сте имали прилике да се и сами уверите, и 
латииицом и ћирилицом наизменично. 

Друго je питање: да ли нема Претседништво 
скупштние никаквих средстава, да буду новинзрски 
извештаји тачни, те особито у томе смислу да се 
намерно не ушуткују говори социјалпе и економске 
садржине, који су од великог интереса зз целн 
народ? 

Нема, господо, Претседништво никаквих сред- 
става да натера шгампу, да доиоси говоре у једном 
или другом смислу, опширно или маше опширно. 
Штампа у том погледу има одрешене руке. 

Tpehe je питање: да ли су истините гласиие, 
да je поништена лнцитација нове скупштинске згра- 
де и у којем стадију се налази nHraibe нове скуп- 
штинске зграде? 

To не спада у моју надлежност. O новој скуп- 
штинској згради брине се Министар грађевипа и из- 
волите се обратити њему. 

Четврто  iiHTaibe:    зашто   у.   било   з.брањ^но 

.Југословенској Ријечи" у Загребу да штампа моју 
интерпелацију и моје говоре и да ли нема Прет- 
седништво никаквнх средстава, да онемогући ова- 
кав атентат na посланичка права једног дугогодиш- 
iber југословенског јавног рздника најчишћчх југо- 
словеиских иптепција? 

Мени je, господо, непознато, да ли je „Југо- 
словенској Ријечи'' било забраљено, да штампа, или 
из своје сопсгвене иницијативе она није хте/а да 
штампа говор г. Вошњака. Жалим што тај говор 
није штампан, јер заслужује да буде штампан. Али, 
како сам имао прилике да напоменем иеколико пута, 
Претседништао Народне скупштине нема викакве 
иигерепције у погледу штампе. Сваки говор ставља 
се овде на расположење редакцијама, a зашто ре- 
дакције не штампају, да ли се то спречава или не, 
ja не могу знати нитн   могу    на  то да   угичем. 

Има реч Господин др. Вошњак. 
.Лр. Богумил Вошњак: Господо, ja немам ника- 

ко накеру дагтерам некакву опструкцију, него желим 
да се што пре донесе буџет, Али кад се могло o 
пупктацијама и строго политичким стварима ту из- 
губити време, кад се није сматрало за потребно, na 
ова Скупштина пссвећује паи<11,у, у току буџетске 
дебате, нзјвећим социј^лним и економским иитањима, 
која куцају na врата Скупштине, ja мислим да имзм 
права, што сам предложио извесна nHiaiba Госпо- 
дину Претседнику. 

Што се тиче прве тачке, не могу да будем 
саглзсзн са г. Претседником, кога, иначе, високо 
ценим, пошто ja мислим да je најбољи начин тај, 
да се стенографске белешке штампају и то свакч 
број у латиннци и Иирилици, како год који посла- 
ник то желн. {Ћуковић: A зашто?) Зато што no- 
стојн словеначки језик који ви не можете штампатн 
Јтрилицом. {Ћуковик: Ko то каже?) Ja кажем. Kso 
искрепог Југословена моје je гледнште то, да лати- 
ница им? потпуно исто право као и ћирнлица, a 
тиме то онемогућавате. Ja тражим зз свој изборнисрез, 
да се моје белешке штампају латиннцом, и јз имам 
права на то, и цела моја прошлост даје ми прзва 
на то. 

Што се тиче друге тачке, ja исто тако, немогу 
да будем потпуно сагласан са г. Претседником, за 
то што Претседник једног Парламента имз увек ути- 
цаја на новинарство, пошто су новинари наши драги 
гости, извесни од љих су, и ако симпатични, нзмеш- 
теницч извесних чорбаџнја, којн ne дозцол,авају да 
се социјална и екопомска питања овако третирају, 
да би пашла јак одјек у целој јавности Југославије. 
И сигурпо je познато г. Претседнику, да има Пар- 
ламената, који стоји на становништву, да мора један 
минимум говора ући и у штампу, у свзком случају. 
(Један глас: To зависи од штампе!) У другим Пар- 
ламентима издаје се један  билтеп и тај je мнннмум, 



Стеногрзфске  белешке 

који морз ући у штампу.   Иначе се могу догод-пм 
највеће злоупотргбе. 

Што се тиче ноче с^улштлиске згриз, ja hy 
прећи преко тога. Ja само кажем, да jj Ј8д'н еле- 
менгарчн и пзимордијалч^ ингерес ове Скупшгине, 
да се она штз пое пргместн у шпу зграду и да je 
европс^и ссанд^л Д1 још уЈек зевају прззни про 
зори нз новој зградн и дт ј^то доказ целомсзегу. 
каква je адмииистрација у Југослчпнји. 

Што се тиче „Лугословенске Ријечи", господо, 
ne бих могао бити зздовол.зн са одговором Г. Прет- 
седника, Јз мислим, ипак, да Прегседчнштво има 
изчесан угицај, и то утицај да штити права својих 
посланика. Ja ћувзмказпм, шта je било у Аусгрији 
У Аустрији један говор који je бчо одржан у Скуп 
штиии, тај roiiop бно je имупнзирзн, у који нико 
није смео да дира. 

Не само то, господо. иего ако je једаи говор- 
ии< npo4HTio у Цпревинском ве}1у у Беч/ једзн 
чланак који \i био цензурисан, тај члавак био je 
имун и могао je бити свугде штампзн. Докле je 
било тако тамо, у Аустрнји, дотле ми у слобздној 
земљи сад имамо мање права у шгледу публнците- 
та, него што смо раније имали у Бгчу noi Ау- 
сгријом. 

Ja сам за извесна ограничења шгампе, јер из- 
весна стега, o којој сам говзрно са овога места, мора 
да се призна у ингересу народиог и државног једин- 
ствз. Али ако се ззбраи.ује штампање мојих говора 
и интерпелација у „Југосаовенској Ријечи" треба 
ипак да цитирам и неколико речи из онога чланка 
o историјској дужносги Краљеве геаерације, који 
je изашао 17. децембра 1932. r. " Ta je геверација 
под Његовим водством за време ослободилачких 
ратова сгворил! државу. Om требз са ia под Ње- 
говим водсгвом да организује нацију и провеае нову 
југословенску политнку. 

А«о се моји говори не дозвољзвају да се штам- 
пају у "Југословенској Рнјечи,,, ja мислим да против 
тога треба да се дигнем и мислим да на то имам 
права да o томе говорим. Ja сам сарађивао na Крфским 
декларацијама, a г. Претседник Владе на том није 
сарађивао. To je историјска исгина. Затим, господо, 
и моја проллост je потпуно јасна и бисгра. Мени 
није погреб io да будем у сигуацији г. ДеметровиНз, 
na да треба да се брапим у погледу онога шго сам ра- 
дио npe и после 6 јануара. Ja кажем да сам ja н TOKOM 

диктагуре могао да шгампам сваки мој чланак, a 
сада у времепу ових слобода, либер^лизма и нор- 
мализовзња прилика, мени се забрап.ује да шгампам 
моје говоре   и   интерпелације социјалпе   садржипе. 

C тим закључујем и ипак сам убеђен да Прет- 
седник Народне скупштине ииа цзвесзн утнцај и на 
штампу и na Владу. 

Претседник др. Коста Кумачуди: Госчодо, 
прелазимо на дпевни ред: Расправа буџета r^a^SS'SI 

годину. Ha реду je Миинстарсгво просвете. Реч има 
r. Мипистар   Просаете,   г. др. Раденко  Станковић. 

Министзр просвеге др. Раценко Станковнћ: 
Господо парозни посланицч, од год. 1926, na до 
почет.о светсхе приаредне депреснје, прнведено je у 
траисокеанским аграричм земљама преко 16 милиопз 
ha земље пољопривредчој култури. Taj новп велики 
комплекс земљишта подпргнут je интензиввој обради 
машпнској и хемијској, пошго се број трактора, који 
се употребл.ују за обрзђиаап.е, попео од око"250 
хил.ад1 на округло 850 хпљада и пошго с/ тг огромн е 
масе загнојене вешгачкнм гнојивом. Услед тога je 
госпозо, настало то да je досацашп.ег зиратпог 
згмљи ита повећана површипа за 307', a интезивношћу 
рзда п^веИао се и припзс no хектару за 20 n/0 ова- 
каим пачнпо^ обра1)-1вап,а земље. Ако узиете у обзир, 
шга значи овај пзпзедак према памз, који смз имали 
св0га од це1очуппе земаљске прђизводње ужптари- 
цама 1,9-2,% удела и да се тгј удео смањно скоро 
na 1%. За једпуземљу, која нзпоси гамо једап посго- 
так у квантитатив1ој конкургнц1Ју значе ови бројеви 
и толико као дз у тој копкурепцији H ne уче- 
стаује. 

Под обичним приликама, кад je све текло сре- 
ђено и пормално, мч смо се нехако знали да снађг- 
мо са опом продукцнјом и п.еном прођом, каква je 
била. Алп, приликом овзкве једне депресије, која 
сс јзпл.а с вргмепа na преме, a која je овога пута 
још и била појачана нештачком кон.уктуром и њеном 
коичиднепацијом са момепгом депреснје призреде 
у толнкој мерн да се наш народ са тешком муком 
знао да снађе на rovie терепу, где je имао да кон- 
курира кваптнгагнвно са сразмерзм од1 */о, ми видимо, 
ако хоћемо да водимо рзчупз o прчпредпој моћи и 
снази пашега народа, да смо дужни, да наш народ 
упутимо да се у жнвотној борби за споју егзистен- 
цију баци са терепз кваптитативне конкуренције на 
квалитатизпу копкурепцију. Ja не могу да замислим 
да се квазитатизна коп<уренција може да постигне 
у данашњем времепу, у бзрби парода, бе? еаукацнје 
најширих слојева ка!<ва je ona дапас код nac. Ja не 
могу да верујем у могућност да je привредна спо- 
собпост једпога парода независна од п>егозог про- 
светпог стаља. Према томе држим да je просвета за 
пзјшире парздне слојеве уско ве^апа за и.егову при- 
вредну способност и могу11пост опстаја^а, парочнто 
у тешким моменгима какви су сада у времену ове 
сиетске кризе. 

Ста11>2 наших народних школа je врло лоше, 
гледано кроз цифре. Ми нмамо крајева где имамо 
овакве размере оспозпих ш1<ола:На 1 мплион сгапов- 
ника долаш бли^у 5000 основних школа. Како je 
већпна житеља наше земље ona која се бави земљо- 
радњом, то би била за ту категорпју прилично нор- 
малпа бројка, Међугим има и таквих случајева да на 
1,5 милион   душа не долази више него једва 2 хн' 
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љзде основннх школа. Kao што видите, то су 
огромпе несразмере. Међутнм примери које нмамо, 
углгвном показују да миоге од ових народш.х шксла 
дакле школа намењених пашем малом човеку-сељаку 
и занатлиЈи,налазе се на једном терепу, који пол10" 
привредно да није прииеден високој култу! и, био би 
пасивгн. C друге сгране постојн недостатак школа 
у сразмери према броју становника у другим покра- 
јинама, у којима na штету тога станоништва, при- 
родна блага нису довољно експлоатисана. 

Но, крај свега тога што имамо, као што види- 
те, у главном недовољно основних народних школа, 
ми имамо и од тога броја, који постојн, добар део, 
могу да кажем 5—60[0 одељења, празних, непопу- 
ч^них учнтеЛ)Ским снагама. Taj број 11епопу11,ених 
школа не изнсси велики псстатак али v целости 
кад te узме, снда je и тај број од хил.аду сто пра- 
звих одел>ења на мањи број основних школа још те 
к£ко велики. 

Господо посланици, разуме се да je прва брига да 
се учини у данашњим гешким финавсијским прили- 
кама оно што je најпре могуће. Није данас мсгуЈје 
захватити дубоко у касе држгвне н буџетски обе- 
збедити та места и попунити све што je празно и 
што чека да буде примљено, провесги. Али могуће 
je, крај свнх тешких прилика, учинити оно што се 
може у колико финансије дозвсљавају и буџетским 
обезбеђељем дати школи сно штоје љој нajllyжниje• 
Ви сте, господо, већ у лап.ској буџетској години у 
чинили једну исправку у томе правцу, обезбедилн 
сте могућнсст попуњавања једног дела свих пра- 
знина. У овом буџету предвиђено je нових 500 учи- 
тељских буџетских места. To je ипак још увек да- 
леко од онога броја који нама треба. 

Но осим тога што je оваквим бројепимд   овде 
^знeceнo, има недостатака с једне стране и   у тсме, 
што су наше теренске прилике  тако   разнородне   и 
различите и што се у појединнм местнма живи тако- 
ђе   различито да ми размештаје и премештаје оног 
учитељског кадра,   који нам   стојн na расположењу 
можемо вршити далеко од оног иачина, како то на- 
става, како то прилике захтевају. Кад узмете у об- 
зир и то да код нас постоји чудна   појава да у па- 
ставнички кадар улазе   више   жекске   него   мушки 
и   да   код   нас   има    тешких    теренскпх    прилика 
које   су   за   женске   иемогуће,    онда   нам   je    це.- 
лисходан размештај и с те страпе врло отежан. Кад 
узмете у обзир и то да су   у   једној   овако   малој 
средини као што je наша, везе, познанства, сродства 
партијске припадности и кумства од врло   неликога 
значаја, онда ћете   разумети да je било тешко   раз- 
местити један велики број сакривених нзставника no 
већим варошима. 

Господо постаници, кад узмете све што сам 
рекао и лреку потребу наше народне просвете, 
ОНДа ћ^те сами тдга   ради   захтевати   да   попунимо 

тај број, у колико се може и зато сте и вотирали 
потребне нредите. Ви ћете, ja сам чврсто убеђен, 
ићи Министгрству просвете na руку да с обзиром 
на ову тешку ситуацију учини исправку и у том 
пргвцу, што he one шсгавничке силе које су се пу- 
тем протекционизма сместиле у за ших згодна ме- 
ста, a за школу мање потребна, разместити no зе- 
мљи онако како то захтевају погребе проснете, a не 
потребе појединаца. Ja ћу вам зато бити благода- 
pan a још више пародиа просвета. 

Господо посланици, кад будемо у томе уснели, 
ja чврсто верујем да ћемо успети у овој буџетској 
години да попупимо празнине, и кад будемо имали 
број учителских сила сразмерап броју школа, и он 
да нећемо MOIIH да кгжсмо да смо све учиннли, јер 
ви знате да има школа у којима једна учитељска 
спага ради са више од стотину деце. Шта то значи 
га npocBfchnnaibe шнрнх слојева парода, из којих де- 
те приве.епо просвеНнвању ne палази у својој сре- 
дини нишга од онога LLTO je у школи учило и у 
којој ono у такој једној среднпи и eno мало што je 
у школи паучило, врло лако може да заборави, кад 
се узме и тај момепт у обзир, онда н ту требаив- 
вршити корекције које згхтевају. разуме се, врло 
велика финансијска средства. Биће и за то мо- 
гућпости, nehe трајати увек 7 гладних гсдипг, него 
he доћи и дебеле године, na he се и то исправити 
a особито кад се има na уму, стално на уму, да 
то треба извршнти. 

Па кад и то буде   изведепо,   извршепо  она^о 
к£ко ми мислиу.о да je потребно и добро, ja не ве- 
рујем да смо ми наше широке нгродне масе, у гла- 
вном зеулЈорадпнчке, занатлијске и   малотрговачке, 
оспособили да у светској  копкурспцији   буду   спо- 
ссбпи за жигошу борбу, особито у оваквим дгнкма 
и приликама, као што су данас када периодичпа де- 
преси^а преовлађује као што je саца случај.   Ja мп- 
слим да смо мн тога радн дужни да за нашег тако- 
званог малог човека учинимо  више.   Нарочито   смо 
дужни да то учинимо када нам буду сгављ^па сред- 
ства na расположење. Идеално би било да тај мали 
човек све што ради за   свој   лични   опстапак,   буде 
могао да развије до вишега степена,   и   то   помсђу 
Kihure која зпа куд и камо више nero опгј који имз 
да ra само примером научи, од чега   има после   да 
живи. У npccnehennM   земљама   сгаријим, разуме се, 
nero шта смо ми, којима су стајала мпого већа сред- 
ства на расположењу a у току дужег времена,   m- 
нршепи су у томе правцу   програми   који   су   дали 
колосалне резултате. Да   спомепем трансокеапске и 
северпе земље, у којима ссновпз насгава траје 8 го- 
дина a после тих 8 година    долази такозвана внша 
школа за земљораднике, занатлије и мале трговце. У 
оваквнм школама забарушепо je стручпо знање и у 
њима се мали човек оспособљава за животну   бор- 
бу теориски и практички. Господо, тип оваке једне 
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школе која б'л и код нас могла да одгозара нашим 
интенцијама и потребама.која би земљораднику да- 
вала ocHODiii знања o земљорздњи, a занатлијској и 
трговачкој деци оснозне појмове o књнгозодству и 
познавању робг, o цртаи.у, К1лкулира1ћу и пласи- 
рзњу робе, боље него дотл^ отгсварао би тшу та- 
козване грађжске школе. Господо, код нас je гра- 
ђанска школа дел-шичт увед^на, али ja морш при- 
3HIT:I да om KOI нас у шфоким слојевима нашега 
света није популарна, није вошена. 

Te iiJKOie, господо, нису вољене зато, што one 
нису на довољној висчнн да се од њих мо«е да 
вчди корисг и потребно зчокружено знање, са којим 
се улази у животну борбу. Te школе нису na до- 
вол.но високом нивоу, ne разликују се пишта много 
од основних школа и наш народ смагрт да су оне 
сзмо продужење основних школа, и као што рекох 
народ не поле те школе. Ту je потребно, господо, 
дт се изврши не само једна акција у проширењу 
и умножавању оваквих школа, као што je тз у оста- 
лом свету учињено, него и у побољшању нивоа тих 
шуола. Да се тај ниво побољша, неопходио je по- 
требно да наставаици имају потребне квалификације 
за те школе. Не може се међутим тражитн од на- 
ставника тих школа да имају више киалификације, 
него наставкици нижих народних школа, када ови 
потоњи имају веће и боље принадпежности. Стога 
je потребно да н^.ставницима тих грађанских школа 
д^мo положаје и принадлежности које одговарају 
квзлкфикацијамакоје се од њих захтевају. Ми смо у 
финансијском закону предложили једну одредбу, 
која he у брзинч, за моментг, попрзвити стањг на- 
ставннка грађанских школа, бар у толико да се они 
изједначе са наставиицима нижих народчих школа. 
Изменом и допуном Закош o сред1Бим шко^ама — 
јер грађанске школе спадају под сргдње школе — 
учинићемо да се извршн поцнзање нивоа настав- 
ника грађанских школз на потребну висину, који 
he одговарати оним потребама којима су грађанске 
школе намењене. 

За широке слојеве постоје још школе које 
оспособљавају настлвнике за нормалне, основне, на- 
родне школе. To су учитељске школе. Ми имамо 
твх учигељских школа 40 на броју. Оне су у глзв- 
ном теренски рзсподељене онако како, су се затекле. 
Оне су растурене на седзм бивших разних изших 
подоучја, онако како су потребе онога в !емена и 
прилике диктовале, a оне у ствари и према њиховом 
разм-штају и према њиховом броју не одговарају 
потребама данаиинега нремена. Kao шго рекох, ми има- 
мо сувиие оваквих школа, јер имамо прекофоаук- 
цију каидидата за наставнике основних школа Дзнзс 
М-)нистарство просвете има око 1.200 молби сврше- 
них кандидата учитељ-.ких школа којн чекзју да 
буду намештени. Коликз je међутим тергнска 
иесразмзра у распореду учитељсчих школа, вмди се 

no овоме што у Дравкој бановини на пр. имамо 
155 прззних одзљеља. Знзчи дз би у тој Бановини 
требало посгавити 155 учнтељских снзга, na да no- 
требе школе за ту Бановипу буду задовољене. Ме- 
ђутим, ако та бановнна из својих учитељских школа 
лифгрује ове годипе 600 учитељских кандидата тако 
да остаје 445 учитељских снага са којима не зпамо 
кудз ћемо, — једна цифра која иам врло очигледпо 
показује како су н"згодни ефекти због неправилнога 
размештаја тих учитељских школа. Добар пример 
за све оне, који се у данашње време, много залажу 
за федератизпо уређење државе! Сем тога ми ви- 
днмо из овога примера и то да je данашњи број 
паших учитељскпх школа одвише велики и ми због 
тога имамо велики прилив учигељсках снага, тако 
да не знзмо шта ћемо с љима, јер се долази до тога, 
да велики број млздих људи, који се муче да сврше 
школу, остају на улици без хлеба. Шта то значи, 
оставити толикч број младих људм без хлеба, не 
треба нзрочито да вам  истичем. 

Постоји код нас још и та аномалија, да у на- 
шим учитељским школама превалира женски еле- 
менат. Под таквим околностима долачи се до ре- 
зултзта који нама нису потребпи, да се у нашој бу- 
дућиости стварају поједмпе мекане генерације, a ja 
мчслим да ћете се и ви са мном сложити да нама у 
нашем народпом животу jcu за дуго времена тре- 
бз да имамо што више мушкости. 

Kao шго видите, гссподо, и у правцу ових 
школа требаће да се изведу извесве реформе, које 
бих ja желео да изпедем у споразуму са вама. Из- 
весне учитељске школе мораће да се претворе у 
н^ке друге школе и разуме се, када се то буде вр- 
шило, да he се то учннити у првом реду са оним 
школама које васпитавају женски елемепат за на- 
ставнике и које данас најмаше одговарају духу вре- 
мена и духу нашега парода. Када то буде дошло 
na решавзње, ja hy, као што рекох, затражитн вашу 
потпору за решење тога аитања, 

Сад hy, господо, да пређем na то да загледамо 
мало у бројене који пам сгоје na расположењу и 
опдз he се мпого што-шта друкчије гледати, кад 
имамо пред собом бројеве o тим питаљима. 

Ми имамо upe свега школе које су одређене 
као завршпе школе, да даду једап заокружен свр- 
шени материјал са којпм се улази у народ, у жи- 
вотну борбу, и број ученика тих школа, којн je 1931 
године ишосио око 7.000. данас се je neh попео на 
30.000. Оснм тога угодши 1931/32 ми им^мо 101.000 
ученича у средњим шко1ама који у главном уче само 
за то да доцније послуж^ у државној служби наше 
Огаџбнне. To су школе којене сачињавају једпу за- 
окружену целину сз којом се ихе у живот директно, 
него су само степенице ка највишим школама, упи- 
верзнтетимз. Међутим доцније докле омлацина прође 
кроз дзље завршно школовање, тај се број смањи ua 
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15.000. И тај број je за нашу средину ипак једна 
прилична опасност, јер се из њега види да добијгмз 
много већи број свршених академских људн, него 
шго je држави за њене јавне службг потребно. Наше 
друштво je међутим, тако мало днференцирано, да 
само незнатан број студената no свршетку школо- 
ваша 'налази себи хлеба у приватним службама и 
професијама. 

Кад узмете то у обзнр, опда видите,  да се у 
том правцу морају да   чине неке   корекције, ако не 
желимо да   једнога дана   број   тих који сврше уни- 
верзитете буде  толики,   да  глалују и да без хлеба 
почну да угрожавају ред и поредак који данас влада 
у нашем друштву. Да се постигне сваква сврха, no,, 
требно je капализирати средље школе на тај начин, 
да се 'те школе реформишу те сачињавају једну за- 
вршну целину,   која   je   нашем мзлом човеку неоп" 
ходно потребна за живот.  У том правцу, кажем, на- 
меравамо да дижемо нове грађанске школе, и да тим 
школама дадемо онакан прЈвац, како то захтева за- 
нимање народа околнне тих школа. Толико с једне 
страпе, a с дру1естране има да се изврше олакшице, 
како би прнлив школске  деце   ишао ка опим шко- 
лама. У том правцу има се учинити много што шта. 
Сматрам да je битно то, да приступ у те грађаиске 
школе  буде  лако могућ, да се   не плаћају никакве 
таксе у] тим школама, да се омогућн у оваквим шко- 
лама и полудневна настава, да би их похађ^ли они којн 
су из најближе околине и који имају згодне саобрп11ајне 
е зе   да   похађају   те   школе. У тим школама не би 
требало   уводити   никакпз   пријамне испите. Ha тај 
начин, кад би се поред тога ниео тих школа подигао 
и утврдно, држим да бн те школе сачињавале једну 
знатну кгнализацнју од оних школа,   код којих no- 
стоји стремљеље   ка   уннверзитету. C друге črpane 
све средше школе, које за сада не сачињанају једну за 
окружену целину, са којом   се иде  директно у жи- 
потну борбу,   треба   органнзовати   тако, да оне no- 
стану уточиште само оних, који имају јачн унутарњи 
HafoH за књигу, за   науку.    Ila тај начин,   треба да 
се врши селекција, да не дође до тога, као што je 
сада случај, да имамо овакву ситуацију на   универ- 
зитетима, где доминирају   поред   нзврсних, једнако 
и они који спадрју у категорнју   најслабијих.   Ми у 
том правцу средине немамо, a то долази отуда. ulio 
Имамо у земљи толико много   средњих школа, које 
немају тендеицију, да даду једиу заокружену целиву 
него претстацлЈају више вежбалнште, гимназијум, за 
више школе.   Te   школе   се   више  похађају и због 
тога, јер je врло експедитивво нћи у њих.   A када 
из тих школа 1јак једанпут дође на универзитет, тамо 
се не пита, има ли наклоностн за науку и из какиих 
je школа дошао,   из  добрих   илн   из слабих. To je 
као што рекох последица факта што ми имамо врло 
много средњих школа које имају тенденцију да упу- 
hyjy сгуденте на високе школе. 

Господо послзпици, наши   универзитети немају 
потребних директива, no којима he радити и живети, 
услед чега   показују недостатке,   због чега та наша 
многобројна омладина на  универзитетима, која нема 
изгледа после да дође до хлеба, no мало се н буни. 
Узмнте само ове последње догађаје на универзитету. 
Један од посланнка, за кога сам чуо да ми je млађи 
колега са  универзитетима, нашао je за потребно да 
каже,   иако ти   догајјаји нису од   пелике важности, 
неколико речи o тим догађајима и дз их   окарекге- 
рише онако, како се њему чини да су се они збилн. 
Мени je сало ne до тога да вам говорим o тим не- 
мирима, ј^р je то једна не много пажна сгвар, него 
због тога што je г. посланик као необавзштен овде 
изпео изнесна факта, која не одговарају ствари, према 
томе која ннсу   тачна.   Имам дужност да те нетач- 
носгп исправим, те да истакнем   да то питање сгоји 
у вези са   питањем   исправуе   изаесних недосгатака 
директивама, no којима се на   Универзитету рзди и 
живи. 

Господо, ти немири почели су no питању шко- 
ларнпских такса у Загребу. У Загребу je упиверзи- 
тетска омладина — констатујем то са највећим за- 
довољством, не сва, него један део њен — поста- 
вила тнр1)ење, да држава пљачка студенте тиме, што 
им узима школарннске таксе, које, разуме се, на- 
плаћују универзитети целога света. Баченаje парола 
код уилверзитетске омлздине у Загребу, да Београд 
пљачка Загреб n дз удара кулук, намет на културу. 
Акција из Загреба пренела се у ЈБубл.ану, и великим 
папорима успела je да и овде у Београду на уни- 
верзитету добије шаку присташа. Ta омладина која 
je избацила ове плроле, иако je знала да се школа- 
рина свуда у свету плаћа препидела je, да су код 
нас сиромашни студенти према свом имућсгвеном 
стању фзворизовани у погледу плаћа11>а школарипе 
и да се школарина плаћа према имућственом сгању 
појединаца. Међупш, наплаћивзње школаринскетаксе 
није се вршило у праведном, поштеном и чесгигом 
рззмеру, јер су многа господа сгуденти нашли за 
потребно да разлнчитим путевима и начинима изи- 
грају плаћарве школарине, онакво какво je законом 
предвиђено, и да плаћају мап.е. Прсма томе, ако je 
ко имао да штрајкује и демонстрира, то je морала 
да буде држава, њени органи и ми. (Одобраваше и 
шпесак.) 

Господо, опом приликом треба подвући, да др- 
жава троши на универмтете, без инвестицнја које 
изнашају огромне стотине милиона, a у ово огкудно 
време охо 72 милиона динара, који су репартнранн 
овако: Молим, да те цифре добро упамгите, јер су 
врло потрсбне оној господи, која се баве питањем 
хегемоније у овој земљи. (Узвици: Тако je!) Дакле, 
Беогрздски уииверзитет добија од горње суме око 
31 милион за 7.481 студента. Према томе свакн сту- 
денат у Београду кошта државу годишње 4.100 диа, 
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Загреб добнја за 4.700 студената, скоро за 
половину мање сгуденага 32,700.000 динзра. Према 
томе сваки студент у Загребу кошта округло 7.000 
динара, скоро дупло колико београдски студент. 
Љубљана има око 1.700 студената и добија на име 
издржаваља универзитета округло 10,000.000 ди- 
нара, и према томе у Љубл:.зни сааки студент стаје 
око 6.000 динара годишње државу. 

Кад се узме у об.зир та школарипа, којз се 
плаћа према овоме, што држава даје на издржава- 
ше тих шхола, у којима су ти студенти, онда ja 
мислим, да je врло несавесно било од оних, који су 
мислили, да овако звучие фразе баце, да се врше 
неке пљачкс! Јер су заточеници оних немира у 
овоме правцу са оваквим паролама добро знали, 
да у Загребу њихови рођени професори узимају 
преко свакога закона no 20 динара за вршеи.е ис- 
пита у име својих личних таксз, које су у своје 
џепове стављали. (Ап.чауз.) И ти сгуденти нису ви- 
кали на ту пљшку и на тај кулук na хрвагску 
културу. 

Дозволите, господо, да кажем још ово: та 
господа, која су овакве пароле избацнвали и овакве 
HeMHfe инспирисали и у Загребу и у Љубљани иу 
Београду, та господа су том приликом, кад су ви- 
кали; „Доле плутократска селекција!" што je много 
слично било на реч, коју смо овде чули од једног 
господиаа, који je говорио o том питању, из опо- 
зиције, — та господз су у исти мах викалн и ,Жи« 
вео Мачен! Живео Корошец!" и „Доле Југосла- 
вија!" (Узвици: Срамота!) Ви вндите, господо, за- 
што су правилн те немире, зашто су викали и тра- 
жили овакве пароле, за које су унапред знали, да 
су лажне. {Узпицп- Жалосно!) 

Није, господо, све то тако црно, као што из- 
гледа. Није ни ђаво црн, као што ra молују. Има 
цажалост овакве омладине у Загребу доста, алн 
држим, да није крива она, него je крнва улнцз, 
која држи ову омладину год оваквим пригиском и 
крива су она гсспода политичари, којнма то треба 
и за чије рачуне оии овака чуда праве у уннверзи- 
тету. {Одобраоањс u аплауз.) 

Господо, угврјјена je стаар, да су у Загребу 
удружени ксмунистн и сепаратисти, a исго тако и у 
Љубљани. У Београду су комунисти сами псгали. 
Њихов je број толико велики, да на 7.500 сгудената 
има их једва 150 букача. Дакле није све то тако 
страшно, као што изгледа. Окренуло се na око 
једпом сграппутицом, јер се чују само онн, који 
вичу, a они који ne вичу, изгледа да не кажу, шта 
мнсле. 

Господо, омладииа, која воли ову земљу, која 
воли овај народ јединствеп, какав он и јесте, учи- 
нила je падприродне напоре и омогућила je, да се 
у Загребу врше уписи и врше фупкције  и на   уни- 

верзитегу нормално и како треба. {Буран аалауз u 
узпици: Живела омладина!) 

Гослодо, ja сам био паставннк паше омладине 
и могу да вам кажем крај свега тога, што су лањ- 
ске године изгубили ne толико својом кривицом, 
колико кривицом других, изгубили су два семестра 
који су, Бог и душз, тестирани, те у џепу јесу, a у 
глави нису, да та омладипа заслужује, да je волимо 
са разлога тога, јер верујте мепи, који сам био на- 
стјвкик и имао прилике за једну децедију да ви- 
дим, да je та омладипа пеобично способна и при- 
вржена својим студијама и да се одушевљава сво- 
јим будуИим позивом. Није само омладина нама 
пала у очи својом способнош11у, јер даје један огро- 
ман проценат изврсних квалификација, — нажалост 
има и велики број слабо квалификовапих, Г— него 
je то пало у очи и страпим паставницима у великом 
свегу. 

Moj учитељ, који je хвала Богу и дапас жив, 
Фридрих Краус из Берлина, који сигурно ;важи за 
једнога од највелих стручњака света, у прошлости 
и садашњости имао je прилике, док je био профе- 
сор у Бечу, Грацу и Берлипу, да се упозна са иа- 
шим сгудептским елементсм. И кад сам позван да 
се примим катедре na медицинском факултегу у 
Београду, ja сам пигаосвога учнгеља за савет, да ли 
се слаже, да свој предметводим овако, како сам ja 
замишљао, или ne,? Том приликом je мој врло ува- 
жени учитељ исказао своје највеће и пајдубље своје 
ув{рење у добру будућност нашег универзитета, 
јер позпаје квалитет наших студената, који je из- 
ванредан, у ономе мору сгудената, који се сруча- 
вају у овако огромној метрополи, као што je Бћрлин, 
ва универзитету међу толиком масом свакојаких 
нација, — њему je у очи nao изванредап квалигет 
сгудепата наше нациопалносги. {Одобрапање a уз- 
miifu: Браво!) 

Господо, мепи je драго, што могу у оеој кући 
да кажем да сам ja то, што ми je прорицао мој 
учитељ, у десет година мога професоропа11>а na уни- 
верзитету, могао да утврдим као један радостан 
факат, je p сам се осведочио, да имамо заиста велн- 
ки број извапредно способних  младих л^уди. 

Према томе пидите, ja сам дубоко уверен, да 
треба учинити измене у ономе што регулише жнвот 
Јпиверзитета и средиги све, што je потребпо да се 
превепира, да ne дође до овако немнлих догађаја, 
који ометају рад омладине, који иоле књигу и нау- 
ку, у т.ликој мери да je то чак и страном великом 
свету пало у очи. 

Мпслим, господо, да немате потребе да се бо- 
јите и стрепите за омладину и за п>ену будуЈшост. 
Учинићемо потребне корекције, и кад свршимо овај 
тешки посао око буџета, ja hy бпти слободзн, да 
изађем пред вас и помоћу вашом и Сената изведем 
те потребне корекције, no којчма држимј да ће се 
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живот на универзитету нормалнзирати и да he се 
превенирати, да не може да до.тзи до тога. дз се 
свачи час омета овај рад, који се нздржава знојем 
иашег народа. 

Господо, све високе школе и школе за умет- 
ност, и умстности свих праваца и категорија и свих 
облнка, дозволите дз кажем, ja сматрам за једну 
целину no томе, што оне претстанл>ају у првом ре- 
ду националне институцпје. Нациопалне инстнтуције 
из разлога тога, што су оне не само дужие да ва- 
спитају оне, који ће да се баве примордијалним, нај- 
првнм почетцима васпита1ва просвете у н'шем na- 
po;^, и то имају да чине у нашем друштву у на- 
родном духу, — него су то институције, које нашу 
народиу психу репрезентују пр?ма осталом свету. Ми 
не можемо бити заокружени и одвојепи од целога све- 
та, пего смо један део читавог чпвечанстаа, које 
тражи, да се са мепталпог гледишта народи изје- 
Дначе чим  више. 

Имао сам прилике да видим у једној врло ве- 
ликој средини, како се могу врхoene научне ин:ти. 
туције као национаане ниституцнје, извесиг идеје и 
теме na огромпој територији толико подједи^ко дт 
рашире; и кад дођ^тс у Њу;орк и Сан Франциско, 
ви, господо, видпте, да су л.уди обузети истим ми- 
слимз и да имају у научном послу исте теме н имзју 
јетн^ке погледе, да су према томе — хомогеи;!. 

Mu у том правцу, госполо, грешимо миого, јер 
видит'', ми и дпнас имамо те високе шкопе прилич- 
no сепзратистички устројене. Ми то нмамо због 
тогз, што смо као државна организацнја још ^л1ди 
no нашем јединству, и што немзмо потребие no- 
длоге да crnje јединство у настлвн од почетка до 
завршетка и.^на, no једном плану изчолнмо. 

Дозволите да кажем, да je у том пранцу учи- 
њено за озо крзтко време, које мн заједпичким 
животзм живнмо, незбнчно мчого. Успело се, што 
се није могло очекивати, да iie се тако брзо успети, 
— то, да су кзрзђече битне и једиие осиове за у- 
нификацију паставе н за једнако просве1швап,« на- 
родннх маса у нашем национ?лном, југосговепском 
духу, тиме што je израђена ззједничка терминоло- 
гија. (Аплауз). 

Господо, овај аплауз заслужују са пупо права 
сва она господа и лица, која су на том! суделовала, 
јер су онн пружили један велики доказ не слмо 
нама, него и целоме свету, колико je код irc ндеја 
унитарнзмз, једннственостн пашег народа јака, јер 
данвс главпо обележје једног трода, језик омогу- 
hyje јединст:ену терминологију. 

Пошто je тај главни корак учињен, имз при 
родно да слгдеисве друге коизгквенције: да на- 
ставии плашви свих врста и категорија школа 
буду једнаки и д1 се no њима уџбепнцн изра- 
ljyjy.   Ha тај   начич   ми   дајемо, господо посланици. 

фактичну оснозу зз све наше проснетпе ииституци- 
је, дз оле буду у иси мах и нацноналне 

И кад тај притисак из велнких маса и 'школа 
од доле дође до универзитета, ja мислим да he ора 
госпсда na упнверзитету, који су постали декретима 
професори, да he се оаи уразумети и да ће'увидђтлј 
да ми мортмо имати своју нациопалну просвету, о- 
нзкву какву ми желимо. (Бурно одобр"взње и аплауз). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Имз р^ч 
народни посланик господип   Ђорђе Ћирић 

ЂорђеЋпрић: Господо п-сланици, као што je 
војска и Мнчистарство војске и морнарице претсав- 
вик физичке силе, исто тако je Министарсгво про- 
спете и његов орглп зам песумпЈИв-) претставп^к ип- 
телектуалне и моралне снзге нашег народа. Држзва 
има у својим рук~ма свакога грађанина два пута: 
први пут у шкоти, a другн пут у војсци. To су у- 
npano две облигатпе школе, кроз које мора свзкн 
нзш грађзнин да прође, у којнма сваки rp'ljiHnu осети 
највнше и нзјјаче благотворни уицај државе. Какаи 
нам гра1)ан;!Н изчђе из ових школа, такав нам je 
иелога века. Од васцигног утицаја, који су ималч у 
овим школама ззвиси, да ли he наш грађанин бити 
у блнжој или дзллј буду1шосги користан грађзнип 
своје отаџбине, или he бити проклет син њен, којп 
he живети само на срамоту њену. 

Ko   xohe и жели   напретка   својој   земл>и,   on 
мора прво и прво дз гледа  да му   просветне   уста- 
нове   и   просзетни   рздпици   буду   досгојни високе 
фупкцнје коју имају. Ko жели   просвете и напретка 
снојој земљи, мора почети од темеља, Mjpa   почетн 
прво од расадника   шродне   просвете,   од   учитеља 
n оспозне наст:в?.   Зато   т^еба да je жеља и насто- 
јање свију нас, a nanoce меродавних фактора, да на- 
родна школа буде што корчсчија установз   за   нзш 
парздни живот,   имају1ш у виду, да je просвета   о- 
сновз свакога папргтка и сваке   врсте  наше   нацио- 
налне делатности. Исто тако  нашг   настојаше   м^ра 
да буде, да расадпика   просвете   ииа што више,   a 
то he се учинити, ако   дамо   MoryhHocTH   подизанлт 

нових осповчих школа. Учинимо ли пак ово, ми по- 
дижемо стугпљ писмености и npocnehenocTH, a самнм 
тим и ступањ   п^нвредни,   занатски и индустријски. 
Доугнм речимз, ово тим npe, што су неке бановипе 
вотирале у својим буџетима за   помоћ   снромашним 
крајевима — за зидање нових   школских   зграда — 
no 7 — 8,000.000 дин, a дпжавз сзмо   3,003 030   дин. 
Греднмо једпом бољем народном живогу. Ми имамо 
пуно доказа,   да   народи   са ве1шм   пр^све^еношћу 
лакше одолевзју удгрима и разним   неволЈчм'1, које 
пратг данашње друштво, од народа са мањом  npo- 
CBehenoujIiy. Једна од прних  дужпости   наших и је- 
сте да учиннмо све са своје стране, да нам се про- 
светне установе множе, a нгрочито усгапове наргд- 
них школа. 

И тред све жеље, за   писменошћу и просве 
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ћенош1ју, и поред свега настоја11,а, дч до светога 
дома иародне просвете дођу, многи наши снромаш- 
ни крзјеви нису у могућности, na до своје школе 
дођу, материјзлпо исцрпљени привредном кризом, 
они често зажале и na с^му држзву, што им бар 
она ne притичз у nov.oh. Сума од 3 милиона дина- 
ра, предви1)ена у пројекгованом буџету Министарстаа 
просветг у партији 291, заиста je премала. Строго 
узев предвиђа се буџетгм као помоћ сиромашним 
крајевима за п">диза1ће многих школских играда, на 
броју о:<о 30, рачунајући no сто хиљада динара за 
сваку зграду. Мени je јасно, да се морчло штедити 
на свима државним погребама, али морамо начисто 
да будемо, да штедња на просвети може бити и 
врло опаспа no наш народпи жчвот. У Закону o na- 
родиим школама § 181 овлашће i je Г. Министар 
просвете д-i у року од два месецз, када Закон сгу- 
пи na снагу, пропнше општи правилник за примепу 
овог Закоиа. Ово није учињено до данас, те су шко- 
ле, настлва и наставници од овзг много трпели, a 
напо:е Министарство прзсвете као просветна цен- 
трална установ?, и најзад држава кзо таква. 

Чланом 7 и 8 Закопа o пародним школама 
пред иђа се опште осмогодип ne школгван^. Умно- 
гим крајевнма нашим ова законска одредба није из- 
ведена. Зато je Министарство просвете учинило rpevu- 
ку, што je обичзим расписом својим суспендовало 
један позитнван Закон, UITO нија смело ушнити, већ 
je то требало урадити на једини могућ начин, a то 
je промена Закона. Чл. 7 и чл. 8 Закона није могао 
да се оживотвори счмо зато, што нема дозолјНог 
броја шкогских зграда за осмогодишње школовање. 
Зато Г. Министар просвете треба претходно да прн- 
преми све ono што je потребно за реализовање ове 
закопске потребе. Мишљеп.а сам да не би било рђзво 
да се привремено устанопе зим:ки курсеви пиже 
основне школе који бн трајали два или тр i зимска 
месеца. Наставници ових курсева били бл учитељи 
дотичних школа. Разуме се, да би се онда no не- 
волјИ морзлт радити полудпевпо, иако у прннципу 
полудневна настава није за препоруку. 

По предложеном буџету партија 290 пр^дзиђа 
сг 1,200.000 диаара за издржавање школа за дома- 
ћице и разиих течајева. У осталом и чл. 7 и 16 За- 
кона o народпим школама предвиђзју се школе за 
дома11Ице и разни домаћински курсези. Мислим ro- 
сподо, да нема никога од нас, ко би био прот.ш 
ових корисних установа Само бих ja бло за једно 
друкчије извођење ових домаћипских течајева, него 
ли што се они дапгс иззоде. Ови курсеви су врло 
скупи за данашње прилике. Колнко би се течајева 
могло извести са 1,200.000 динара, са једном малом 
реформом, која треба дз се унесе у овај посао? Ове 
курсеве треба да изводе наше учитгљице осповних 
школа, тим пре, што je ретко село, гдеима школе, 
a да нема учитељице. One се у учитељским школа- 

ма за овај посао и спр?мају, na би то своје стечено 
зиање требзле на терену н да примене. Течајеви бп 
се изподили у оснозним школама. Домаћич;е пак 
школе би се требзле да преуреде no угледу na 
сличне усанове у д")угим културиим землззма, a у- 
дешене према потргбама пзшегл народз. 

По чл. 43 Закона o народним школама пред- 
виђа се Д1 верску наставу изводе свештеници или 
учитељи. Извођење верске наставе од стране све- 
штеника пок"з1ло се у прзкси неизводљиво, a при 
том се тнме шка^ао и пов iiavier на народ — свеште- 
miKOB хонорпр. Када се узме у обзир да су свеште- 
ницн, нарочито оии, чије су парохије састављене из 
расту;ених села, јако ззузети својим редовпим na- 
рзхнјгким послзвима, опда се дешава да деца оста- 
ју без верске наставе и ci педовољпо моралнога 
в"спита11,з. Пссле стеченог искуства, сматрам да би 
верско-моралпу насаву требали да изводе сами у- 
чигељи, a нарочито oiwp, где су учитељч и учепи- 
ци исте nepe. Тиме he парод бити ослобођен из- 
лишиих издатака, a децз he добити ову врсту na- 
ставе мгтодски, на време и   потпупо. 

Господо послапици, морам нешто да кажем и 
o примепи члана 49 Закона o народпим школама. 
On одређује б;ој оделењз у шјединим школама и 
пачин nsgoljeiba иаставе. 

Један скорашњи распис Г. Министрз просвете, 
којим с: смашује број оделЈења у поједипим шко- 
лзма, a у вези са тим иззеспа померзња учитеља и 
њихови премештаји, дкју ми повода да скренем паж- 
њу Г. Министру про"вете, да су чињене чак и из- 
весне злоупотребе погрешном мг.жда примепом ово- 
га закопског пропига, a у вези овлашћења у финан- 
сиском закопу, и често премештани учитељи са 15 до 
20 годнна службе без икаквог сгварпог рззлога a 
задржавапи учител)И у већим местима са 8 и 9 го- 
дчна слул<бе, који су против закона и дошли у до- 
тичш места. Било je и таквих случајева да се Ми- 
нисгарстпо просвзте двоструко огрешило o закон: no 
чл. 101 Законз o народним школамз може се до- 
бити варош са потпупом средњом школом са нај- 
мзље 10 годипа службе; рецимо ту спада варош 
Пирзт. Има пак случајеза да су Пирот добили у- 
ч.1тељи са 8 и 9 година службе. Па не само то, већ 
кадз су no рзспису Г. Министра затворена 2 одељења 
у Пироту, онда je учињена и друга грешка и пре- 
мештени учитељи са 18 година беспрекорпе службе, 
a ови млади учитељи су и далЈе остали у Пироту 
na чудо целокупног учитељства округа пиротског. 
Оаакви случајези ne само да не треба да се десе, 
него и не смеју да се десе, a нарочито ne сме да се 
деси тако што одличпим учитељима. Учитељи ne 
смеју бити жртва иитрига нити ситних политичких 
каприса или рачуна. Правилан школски живот мора 
бити у складу са педагошким и хигијепским усло- 
вима. Ачо народ хоће и жели да школује своју дсцу 
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држава je дужна, да му то загарапгује. Мннимални 
и максимални број ученнка no одељењима, загаран- 
тован je чл. 51. Закона o народним  школама. Сма- 
трам да Г. Мииисгар није   требао фннансијским за- 
коном да   ништи   ову законску   одредбу.   Ако пгк 
садаши>н  Закон o иародним   школама није   добар, 
нека нам Г. Министар просвете поднесе измене и до- 
пуне овог Закона, a никако  финансијским   законом 
и појединкм   расписима   својим   нишгити позитивне 
одредбе Закоиз o народним школама. Тако се aelie 
отварати вентил и врата   за   грешке и злоупотребе 
које су до сада   чин.ене.   Премештдји   учитеља   за 
време школског   рада   не могу се ничим  правдати, 
Било je то 1892   године,   када су  учитељи гањани 
као опасни no државу и облик владавине.   To није 
данас случај. Ако учитеље не можемо нарочито на- 
градити, не смемо   их   безразложно  кажњввати. Ja 
се надам, да he нам Г. Мннистар просЕете за краће 
време поднети закон,   који   he регулисати сталност 
учител)а. To je уосталом и интерес држрве, основне 
наставе, целокупног учитељског рада и пародне npc- 
свете уопште. За време трзјања школсне године, не 
би требго нн јелан премештај   учитељски да буде 
ако внје диктован нарочитом потребом учитеља или 
фактичном   потребом   државе.   Ако би се ово при 
мило онда би и Г. Министар просвете био поштеђен 
разних утицаја   иеодговорних   људи,  који су често 
пута и врло штетни.   У овом случају   ne би се де- 
сило, да приликом затварањз одеЛ)еља остане учител. 
нетакпуг, који има у 1931 и 1932 години скоро де- 
сег месеци   отсуства   или   боловања и са 9 година 
службе; беспрекорпи   пак просветни   рздници са 18 
година службе премештају се усред зиме 300 кило- 
метара од места данашњег службовања, што je из- 
рично противно   члану 97 Закопа o народним шко- 
лама,   који   пропис   дозвољзва   премештај учитеља 
само на крају школске године. Најбоља, a и највећа 
гаранција за плодоносне резултате просветног рада 
учитељсгва јесте што дуже службовап.е учитеља у 
истом месту. Да he пак и државна кгсатиме добпти, 
мислим да nuje потребно нарочито доказивати. 

Глгвни просветни савет je иЈрадио иаставпи 
план и програм још upe две године и тиме олак- 
шао израду јединствених уџбепика у целој земљи, 
Израда пак једних те истих уџбеника ни до данас 
није учишепа и тиме je учињено да ne престаје н 
данас ono духовно тројсгво у пародпим школама. 
Јединствени уџбеници у свима пародним школгма 
великии делом извршавају задатак потпуног духов- 
ног јидипства нашег народа. Питање јединствених 
уџбепика треба што пре решити na начпн који нађе 
Министарство просвете да je најзгоднији. Једпоо- 
бразни уџбеницп у основним школама и јединствена 
настава у шима даје могу1шост израђивању једин- 
ства луше и јединства ocehaja код  свих наших ма- 

лих, a у најближој будућности н великих   Југослс- 
вена. 

ПитапЈе уџбепика je, господо,   врло  важно не 
само no паш школскп живот, већ n no наше нацио- 
палпо изједначава11>е. Колико je пак ово питање ва- 
жно и озбиљпо, најбоље   показује   захтен Друштва 
парода,   да   се   изЈгађују   уџбеници,   a нарочито из 
групе пационалних предметз, jfp je то  најбољи на- 
чин за угврђнвање веза   међу народима, као и веза 
ме1)у држављаннма једне те исте државе. Мишљења 
сам да би потреба бнла задовољена сзмо државним 
издањем, јер би се само тако   могла изједпачити и 
терминологија у литератури, a после и у целом дру- 
штву. Тако би се добили уџбеници јефтпни и добри. 
Оправдана    радост   код   родитеља   поводом   допо- 
шеша ззкопа o уџбепицимз, имзла би у овом случају 
одјека и у срцима свих оних који пеуморпо раде na 
нациопалном изједпачавању. 

Могу1шост коју пам пружа пројектовапи буџет 
за постављање повихучитеља, врлојемача. Потреба 
за отварањем одељења и попу1Бавањем учитељских 
места велика je, те би свакако била дужност наш?, 
д! ту могу1шост обезбедимо na време, a ne као у 
прошлој годнни. У прошлој години смо морали дати 
Г. Министру и ванредни кредпт од 1,000.000 дипаpa 
за попушзвање учитељских места. Мора нам бити 
девиза: што внше основних школа, што више учи 
теља, што више просвећености. To je најбоље јек- 
ство за изграђивање једне солидне југословенске на- 
цисналне културе. 

Морам, господо пародни пославицн, прогово- 
рпти неколнко речи и o падзору народних школа. 
Са школским наозором ne можемо свакако бити пот- 
пуно задовољни. Ппгаше школског падзора пије ни 
до сада решепо, како то захтевају савремене потребе 
наше просвете. Положај школских падзорпика je до 
крајности запостанљен, због чега старији учитељи 
избегавају да се приме тога звања и положаја, До- 
бар број школских надзорника je без довол>но школ- 
ских кфалификацнјз, a често се na тим важпим месгима 
палазе иучитељи са 10 година службе. Нзпомињем, 
да су се надзорничка звања добијала и са маље од 
10 годипа слулсбе. Kao такви ne могу са довољпо 
ауторитета да врше надзорничку дужност, јер су 
такви надзорпици у ситуацнји да врше ревизију мно- 
ro старијих и много способвијих од себе. У много 
случајева су даване изјаве од поједине г. г. минп- 
стара, да11е реформисати школски надзор. Ja мислим, 
да би за школске надзорнпке требало поставитп 
професор са 10 н више годипа службе, како са у- 
ниверзитета тако и са педагошке школе. Школски 
падзорници треба да се бирају конкурсом. Нзих би 
бирао Министар просвеге, a na предлог главног про- 
светног савета, који би био ван утицаја било политич- 
ких, било других заинтересовавих, a прнтом неодго- 
ворних личности, Мислим да пије нарочнто потребно 
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доказиватн да један професор са више ауторитета 
иступа у свима npocderniiM пигањима пред учитеље, 
него ли који колега 1вихов са 8, 9 или 10 го^ина учи- 
тељске службе. Овако реформисзни иадзор би не- 
сумњиво одговарзо савременим потребша школства 
и просвете. 

Допустите ми господо посланици, да неколико 
речи кажем и o школама, које израђују нашу ин- 
телигенцнју, управо елиту нашег народа. To су паше 
најстарије просветне установе, које су несумњнво н 
усганове са најблаготворнијим утицајем на народно 
и културпо развиће. To су наше средње школе. Ja 
мислим да ћемо се, господо, сложити с тим, да су 
средше школе биле те, које су велнкнм делсм спре- 
миле наше најбоље и највеће националне снаге за 
наше оглобођење и уједи1вење, Свеколнке духовне 
моћи наших тих нациоиалних јунака и прссветних 
радника изра1)нвале су се баш у овим школама и 
na тај начин благовремено спремана духовиа база 
за највећг догађаје наше националие историје, који 
су се одиграли за време и после светског рата. 

Можемо ли pehu, господо, да ову своју фуик- 
цију ие врше и данас наше средње школе? Оне су 
свој задатак продужнле, решавајући смело национал- 
ии проблем и у многоме нмамо захвалнти п.има, 
што се на време врши и наше духовно сгапање. Ja 
мислим да нема школе која би могла у високој 
функцији средње школе, њу достојио заменити. Само 
се средиЈОЈ школи може захвалнти, шго je баш њо 
био поверен овај велики културни посао — нацио- 
нално  изједначавање. 

Морамо признати, да у нашнм средњим шко- 
лама кго и у осповним још постоји оно духовно 
тројство, али у томе нема кривице до средше школе, 
већ има других разлога за то, који су ван њеног 
домашаја. Ти разлози се налазе у иеизједиачавању 
уибевнка, o чему сам малочас говорио, пепремештање 
и одржавање наставника средњих школа у ужим 
границама појединих иаших крајева, неувођење у 
живот јединствбног иаставног плана и програма 
итд. итд. 

У нашој држави има средњнх школа, учитељ- 
ских школа, грађанских школа око 200. Ако се узме 
у обзир објективна оцена задатка средн.е школе, 
морамо признати да имамо недовољан број средњнх 
школа. Узрок пак што имамо мали број средњих 
школа, лежи у проведеној редукцнји извесног броја 
средњих школау 1929 и 1932 години. Kao штовамје 
познато.укинуто je 1929годи11е око 30 средњих школа. 
1932 године пак на запомагаше иародних претстав- 
ника, Г. Министар просвете je био прииуђен да врати 
народу школе, пошто се Народпа скупштина није 
сложила са његовим разлозима o укидању школа, 
на имб) да су средње школе само фабрике чинов- 
ника, да one стварају хиперпродукцију наше интели 
генције и да мало врше службу народпу у народној 

просвеги. И заиста, господо, данас мзжемо гово- 
рити само o недостатку наше народне интелиген- 
ције, a никако o некој хиперпродукцијн. Ona, го- 
сподо, не постоји. Исто тако не постојк ни бојазан 
да iie средње школе фабриковаги чиновнчке, јер 
средње школе имзју слсвим другн задатак, o коме 
сам малопре говорио, a нигде ии у једиом закону 
не стоји, да сваки онај којн сврши средшу школу 
или неколико разреда у њој, има право тражити од 
државе да ra запосли у својој админпстрацији. Свака 
редукција средњих школа имала би за последнцу 
само штетно дејсгво на правилан развој средњо- 
школске паставе и националну просвету уопште. По 
чл. 8 Закона o средп.нм школама, предвиђено je тач- 
но, кад се потпуна средња школа мора свести na 
непотпуну — ако кроз три узастопне године уку- 
пан број ученика у четири виша разреда, ne би био 
већи од 90, a за непотпунује тај мннимум 120 уче- 
ника. Без претходне суспензије ове законске о- 
дредбе, ne бн могла пити смела да буде ма каква ре- 
дукција средп^их школа. Имамо врло горко искуство 
у прошлости са }кидањем средп.их школа, у 1898 
1929 и 1932 години. Рђаве последице таквог рада 
су се осећале врло дуго времена, a осећају се и 
сада. Нн мало нећу да погрешим, ако поновоуствр- 
дим, да су средње школе као такве, праве пародне 
школе и да њих ми имамо много ман>е, него лн што 
су нам потребне, нарочито у односу према другим 
земљама. 

Признати се мора, да су и код нас чињени на- 
пори да се унапреди просветни живот, али у томе 
није било система ни доследиости. Kao штојеиста- 
кнуто na почетку, поступало се на махове, a што je 
данас подизано, то je сугра рушено. Не мало тој 
појави била je крива околност, што су код нас вла- 
дале повремено извеспе предрасуде o нашнм шко- 
лама. Једиа од предрасуда, била je и још се подр^ 
жава, да ми имамо извесних школа мпого више пего 
што то захтевају наше стварне потребе и могућно- 
сти. Тако je мишљење владало o средњим и вишиМ 
школама. Али, они који су такве предрасуде подр- 
жавали и ширили, чипи се да нити су имали каква 
објекгивна мерила за то, нити су се трудили да их 
пађу. A таквих je било, нажалост, и међу активним 

,и бившим министрима, ме1ју народним посланицимЗ) 
међу органнма широке јавности. Сви су говорили o 
стварима на памег, без труда да пнтање школа упо^ 
знају ни код нас ни код других. Основпе су школе 
остале мнрне од приговора. Али je јавност за све 
остале школе добила једно скроз лажно уверепзО 
да ми имамо нарочито средњих школа ие само мно- 
ro, већ више него чак и културно далеко развије- 
није земље, него што je наша. 

Ми смо дужни да ту заблуду обеснажимо до 
краја. И стога морамо рећи да ми за сада у Европи 
сгојимо чак и no броју средњих и виших школа го* 



12 XLII Редовни састанак — 17 марта 1933 г. 

тово на последњем месту. Тако Немачка, сразмерно 
броју свога становништва, има преко три до четири 
пуга среди.чх ткола внше него ми;   јер   ми   имамо 
с.чд у свему   среди.их   школа   до 200,  од којих су 
в'iiHHa непотпуне, тј. четвороразредие, док Немачка 
uvia средњих шчола близу 1000.   Они   су стоорили 
посебпу   врсту   школе т. зп.   Ауфбаушулен   у коју 
могу да ступзју одличии   учеиици   који су свршили 
седам разреда огновие школе.   To je створено ради 
тогз, да би се дала   могу1шост одличној   сеоској и 
малогра1)аиској   деци   да   могу дз иду и на високе 
школе.   Н-.мг-чка je неоспорио   најз^сићенија   земља 
школованнм светом, na ипак могућности вишега шко- 
лозап.а, не сзмо uiro се не сужавају, већ се прошн- 
рују. Мнслим, да није на одмет н   неколико   стати- 
сгичких података o школама у Немачкој.  Тамо има 
средњих школа: 1) м) шких   гнмназија 495, са 9392 
наставпика и 166 667 ученика; 2) реалиихгимназија 355 
са 7024 наставника и 139.441   уч^ннком;   3) реалки 
561 ci 10 723 насгавника и 206.712 ученика; 4)жен- 
ских средњих школа 866 сз 15 354 наставника и на- 
сгавница и 269 599 учениц?.   Поред сред'Бнх школа 
Немачка je имала  1926ј27   године 1.550   грађанских 
школа (Мнгелшулен) са 259.300 учечнча и ученица. 
Како, премз томе сгоји иаш )х око 200 средњчх школа 
са око 20.000 ученика и ученнцт,   то може израчу- 
нати свак, ко je и скромио писм"н. 

Разуме се дт Немтчка мора пас ддлеко пре- 
ваппизчти и са бројем универзнгета и д^угих вч- 
соких школа. Уничерзнтега има 23, a више од то- 
лико разних висо<их школа. Апи можда he неко 
мислити, да je то само тако у Немач^ој, a ми ћемо 
одмах рећи, да се б змачо такво стап.е са школама 
приказује готово у свима зекљама Зшадче Европе, 
почев од Аустрије na зачључно са Великом Брита- 
танијом. Цивилизација тих наоода чнии се да je npi- 
изашпа баш из мноштва школа. Код тих нзрода ни- 
кад нису укидане школе, које су већ једаред отва- 
ране. 

За илустрацију тога, узећемо и јЈдну словен- 
ску западно европску државу, Чехословеначку. Ona 
такође има о<о два пута толико средњих школа коли- 
ко ми. Јер Чехословачка има око 400 средних и учи- 
тељских школа на наших око 200. A број стЈновника у 
обе земље je приближно исти. (Чехонсловачка има ви- 
ше око 800х-1љада). Унчверзитета и високих школа 
Чехословачка има такође више од нас. Она има пот- 
пуна четири универзитета, четири више техн 1чке 
школе, два факултста засеб ia, један Јкрајииски уни- 
верзитет у Прагу и јол пеколико сп<?ц-|јзлних ви- 
сокнх школа (за ветерину, рударсгво, агрикултуру и 
трговину.) 

У Западној Европи само су две земље које 
су показивале у извесном погледу слабнје сгање 
у школама, и то баш у средњим, a то су Шпа- 
нија м Португалија. Али се зато у тим земљама npo- 

ценат нелисменосги Kpeli између 40 и 50% Toj сла- 
бој писмешсти у тим земљама одговарају и многе 
друге nojane, које су npe израз нездравих и рђавих 
прилнка, него здравих и добрих. У анализу тога 
зз сада неће бити потребно улазити овде. Сне 
осгале земље Западне Европе сгоје у погледу школа 
на висини Немачке и Чехословачке, a то he рећи 
пспред нас. 

4) Оргачска непопезапост наш1х школс^их усга- 
nona .Порех примедаба напред учпњеиих пашој npo- 
светној полнтицн, њена je слаба страиа и у томе, што 
не вршн иикакво координирање између поједчних си- 
стема школа које се могу допуњаватн. Неке од ба- 
новина, на пример Дрзвска, Савска и Дунавска јаче 
су око два пута са   школама   него на прнмер Вар- 
дарска, Зет:ка, na и Моравска. Исо тако мношгво 
месга са јачим нас?љ0м нгма   ни до данас нн више 
оснозн^ ни   грађанске   школе. Такво сгаљ^ не даје 
могу1111осги да се код ширих слојева пашега народа 
раззије јача   асимилаторна   моћ   ни за   рдчу   грану 
привреднога посла — земљорздњу, занатсгпо, трговину 
и нндустрију. Однос грађзпских школа није  још ко- 
начно угвр1јен, ии   уређен,   HI npevia чнтавом   низу 
средп.нх сгручних школа нити према средњим шко- 
лама. Нзсгавни плзнови ни програми нису израђени 
коиачно ни зз ниже ни за ви ue основнешкале низа гра- 
ђанске. Све je у зчаку привремености и неизв^ностн, 
a то веома шкоди   нормалном току   нашега просве- 
тнога   живота. 

Сад here ми допусгитн, господо, дз бацим 
макар и местимнчач поглед на примену Закона o 
срезњим школама. Морзм констлтовати, да и ту не 
иду стпари тако, да се нема нншта Г. Министру да 
каже. 

Чл. 41 овога Зачона шрично предвн!)! да Г. Mn- 
нисгар просвете пропише правчлник o владаљу уче- 
ника у школи и ван ње, o похађању школе, правда- 
iby изосганака и o начину кажп.авањз ученика. Ог- 
суство озогз правилника je донело много штеге 
нзшој средњој школи, јер се у многим случајевима no 
стуаало, како се за сходно нађе, a врло често н пз 
дисцишинсчој уредби, која je донесена на основу 
ранлјег Закона o средњим шчолама. 

По § 61 Закона o средњим школама није ни 
доданас донег, правилник o руковању фондом, који 
je намењен за помагање сиромашним ученицима; no 
§ 71 није донесен правилннк o даваљу помоћи за 
универзитетске студије, пз § 79 правилник o метод- 
ској спреми насгазничких кандидата итд. да не 
ређам још многа и многа озлзшИенпЗ и наређења 
Закона o средњим школама, која нису ни до сада 
извршеиа. 

Морам да истакнем, господо, за један изузетак 
ззконски, којим се професори средњих школа оце- 
њују тајно. По чл. 31 Ззкона o чиновницима тач. 3 
судије, шсгавницн свих школа и службшнци дипло- 
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матско-конзуларних ззступништава не оцен.ује се 
no одредбзма Закона o чиновницима, већ како 
односни Министри нађу за сходно. Доцније су су- 
дије изравњати са осталим чнновницима и оцењивани 
јавно и на оцене својих протпсстављеннх старешина 
могли су се жалити док се наставници свих шксла 
и данас оцењују тајно и то без икаквог стварног 
разлога. Замислите, господо, да н£.ставници раде 
преко целе године у школн, трудећа се да задо- 
воље прво своју савесг, na онда све законске прописе, 
a онда се деси, да он и не зна, буде оцењен слабо. 
После овога наравно долазе последице, које сирома- 
шног наставника, можда и неоправдано, терају из 
државне службе. Када се већ јавно оцењују сви 
државни чиновници, мислим да не треба да се изу- 
зимају и наставници. Иако са пуно вере може на- 
ставнички кадар да гледа у своје директоре, ипак 
се не сме тако далеко ићи и предати будућност 
многих сиромашних наставника непристрасним оце- 
нама директора појединих школа. 

Мислим да je крајп.е време, да се НЕстав- 
ницима свих школа ла когућности спокојна рада 
у току шкопске године. До сада су се нршилк- 
размешгаји и учитеља и насгавиика средњих шко- 
ла у времену када треба да се одаду озбиљном раду 
у шксли. Размештаји су врикни од аЕгуста, крда je 
B(ii распоред no изричном наређељу законском 
морао бити аршеи, na често н до апрнла месеца. 
Какав се овим хаос уноси у школе, није потребио 
доказивати, нарочнто објашњавати. Ja чиннм апел на Г. 
Министра просвете, да он буде први министар 
ксји he у закопсксм рску распоред настгвника 
извршиги. 

Главна одлика ваше просветне политике била je 
нссталност. У љој су вршене честе   промене у   свима 
правцима, Затваране су и отваране школе, премештани 
и отпуштапи на ставниии. Све je то чињепо у размерама 
које су изазвале тешке потресе. To нарочито важи за 
наше средње школе. Само у размаку од две и no го- 

• извршене су две  редукције тнх   школа   у   великнм 
размерама: прва   1929године, a друга 1932   године. 
Зј тако кратко време дакле укинуто je око 80 школа 
To значи: или ннје било, мудрог промишљања, кад 
су те школе стваране нли га није   било кад (у за- 
твараие. Чини се да га није било у сба случаја, али 
га    je   маље    били   у  овом    другом    случају.   Ре- 
дукпија од прошле године, то je пајбол>е показала, 
јер сгмо после два месеца под прнтиском неодољи- 
вих потреба народнога жнвотј, готово све затворене 
школе морале су бити повраћеие. Али je сстао неиз- 
гладив утисак да су управљачи просветнсм и држав- 
ном политиком у том послу   сувише   брзо и олако 
решавали једну ствар која je од тако великога значаја, 
као што je школа. 

Док je тако непромишљеко   поступано са сре- 

дњом наставом, која je код нас, као и у свему ос- 
талом свету, од веома великог значаја за подизаже 
цивилизације народне, дотле je кодосновне иаставе 
настало доста велико заостајаше иза стварних по- 
треба нашега народнога живота. Четвороразредне 
ссновне школе, иако су отваране и нове, ипак их 
јсш никако нема довољно. Ми имамо још увек до- 
ста велики број места, где или нема нн школе ни 
учигеља, или има школе a нема учитељ.а. Такових 
случајева има нарочито у Вардарској, у Миравској 
бановини. Са жаљељем морам да констаттјем, да 
ни до дангс нису попуњена многа одељељз у сре- 
зовима Лужничком и Царибродском и ако има тамо N 

важних рззлога да се то требало учинити. Виша 
основна школа још није ни na добром псчетку. У 
крајевима na југу Саве и Дуваза једва да где и по- 
стоји, a на cetepy, може се рећи, да je само у до- 
бром стању још у Дравској бановини. Исто je ста- 
ње и са грађанским школама, у чијем развијању na- 
ma просБетва политика додапас nn.'e показала вели- 
ку способност, иако те школе данас играју код свих 
народа Запзд1.е Европе веома важну улогу у поди- 
зању опште цивилизације народа и у подизаљу ље- 
гове асимилациове коћи у свимзобласткма привред- 
нога р?да у селу н граду. Уз то код свих тих шко- 
ла основних, вижнх и вииих, грађанских и средњих, 
огледа се велика неједнакост и у густини јвихово] 

и у поједииим деловима наше земље; у северним 
областима, та je густина несравњено Eelia него у ју- 
жним. A једна добра просветна полигика мора те- 
жити да пре свега у просветном погледу изједначи 
све крајсве наше земље, радећи na томе да зао- 
стзли    крајеви достигву крајеве који   су    измакли. 

To би била сумарпа слика важнијих просеег- 
них установа у  нас. 

Прссзетпе тежње у земл.ама Запздне Евро- 
' ne. Сви се народи у своме животу и раду равњају 

једни према другиуа. Сваки народ [тежи да не изо- 
стзпе у своме општем културном развнћу иза дру- 
гих, особито суседпих народа. A пама су суседни 
сви нзродн Евро^е. Стога ми н? смемо допустити 
пи да паша просвета ззостзје сувише иза просвете 
осталих народа Европе. Ми ne морамо од других 
напреднијих народа узимати сваки сблик просветне 
устапове, али морамо тежиги да обим пашега про- 
светнога рада и висина просвећености нашега napo- 
да, одговара у томе погледу бар приблнжпо сгаљу 
код најнапреднијих нзрода. Јер, ако то не Јспемо, 
онда ћемо у општој привредној борби и утакмицн 
која се особито данзс водп тзко оштро међу на- 
родима, претрпети само штету. Други нзроди поди- 
жу своју способност поглавито школама свихврста. 
na друкчије не можемо чинити ни ми. 

Најнапредпији : народн Европе^имају највећи 
број свих врста школа и најдуже'време школовања. 
Закопом je готово зајамчено школовање до 14. ro- 
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дина живота, a исго тако законима забрањено сту- 
пање у привредни живот до тога доба, Тежња то- 
га јасна je. Тек са већом опшгом просветом може 
се успешно радити и асимиловати брзо и добро и 
у области просвегнога живота. И код нас додуше 
за;<они просветни прецвиђају 8 година школоваља 
основног, a закон o заштити радника 3a6paihyje у- 
потребу деце у приватиом послу пре 14 година жи- 
вота, али у пракси je сасвим друкчије. И то je је- 
дна слабост наше политике: опште н просветне. 
Јер ово што се законима пропише, то треба да се 

i проводи и у пракси, што, на жалосг, код нас, бар 
у овом случају не бива. 

3.) Ста»е школа у нас и у неких других 
народа. 

Господо народни послзници, здрав инстинкт на- 
шег народа oceiia велику потребу за школом, увиђа све 
користи од ње, хоће je, воли je, и тражи je. У вре- 
мену, кзда иаше друштво пролази кроз многе трно- 
витг стазе, свакн na н шјнеписменији inm држав- 
Лззнин увиђа, да кроз жинот боље пролази онај ко. 
ји се макар и најмање школовао од оног који то 
није. Наш народ je осетио. да му je школа даиас 
много потребнија него ли пре једне деценије. Зато 
учинимо све, да оправданим жел^ама нашега иарода 
изађемо у сусргт и омогућнмо парзду првеистве- 
но писменост, затим да дамо нашој омладини право 
пацнонално васпитање у духу југословенства и је- 
динства нашега народа, a затим да пружимо народу 
могућносг стварања нацноналне  интелигенције. 

Имам дубоко уверење u потпуно поверење у 
рад данашњег Господина Министра просвете и ве- 
рујући у реформе, које he нзвести у просветном за- 
конодавству, изјављујем да je буџет Мннистарства 
просвете потребач нашој гросвети и зато hy за 
љега и гласати. СОпште бурно одобраваше и пљеј 
cioibe.) 

Прешседник Др Коста Кумануди: Реч има 
иародни посланик г. Исаковнћ. 

Миливоје Ђ. Исаковић: Господо народни по- 
сланици, кад поредимо наше просветне ижолске 
прилике са приликама других, напредних народа, ми 
би смо на први поглед, можда, могли бити и неза- 
доволјНи, јер ми смо још доста далеко од онога 
како je, у овом погледу, код тих народа. У нас je 
још увек велики број аналфабета; у нас још увек 
гро женске деце на селу не посећује школу; наши 
лекари, нарочато принатни, појединци јако су ши- 
рокогруди при издавању уаереп.а за ослобођење од 
посеНивања школе. Ми се још увек спотичемо на 
питању школских зграда и просторија. Право учи- 
тељског сгана још увек се своди на неку мизерну 
собицу и кујпу. Није редак случај несгашице креде 
и сунђ(ра; у доста случајева прљава крш замеиила 
je сунђер, јер изаржавЈње школп je тако, нарочито 
у последње време, да претстанља Јзелику тешкоћу и 

убнја код настЈПНика полег и вол>у за рад. Издр- 
жавање и даље зјвиси у првом реду од расположе- 
iba и схватања часника општинских судова. У пркос 
великог процента неписметх и одељења бгз на- 
сгавника, код нас преко хиљаду учитгљских кандн- 
дата чека на постанљење. Наши просвегни радцици 
у својој деликатизј мисији још увек ниги су схва- 
Иени, нити довољио помогнути од друштва; опи, као 
no некој фаталности, најбољи, највреднији и иајро- 
дољубвији, оии, који у спојој средини најпреданије 
рзле, баш за љено добро, нису увек довољно за- 
шти11ени у своме прегаошгву, него су често изло- 
жени загорчаваиЈИма. 

Док котернјаши вриЈљају и лепо и десно, a 
претставке противу њих попада капцеларијска пра- 
шина, дотле праве учител.ске радише одгонарају и 
за оно, због чега би требало да буду похвал,0ни, 

. na и награђенн. To су уопштг узеп минуси — при- 
лика наше осповне школе. Ако би се no љчма це- 
нило, ми бисмо морали бити незадовољчн, али у 
том случају били би сло једносгрзни, јер бл смо npe- 
виделн и осгале елемепте, без којнх се не сме дати 
ошити суд. 

Ми смо скорашпзи. Године наше делатности, 
на овом пољу, нису тако дуге. Док су други пред 
собом ималн чигаве векове, ми имамо за собом свега 
један век и то век нспуњен праведном, херојском 
борбом за опстанак. Ми смо сироти и према својој 
сиротињи, дали смо сразмерно много више него 
други, Нас сгално дави no неко зло. Данас, екоиом 
ска криза, na ипак, ми у жртвама идемо до само- 
одрица11)а. Кад се све то узме у обзир, a то су они 
осгали елементи, o којима се мора водити рачуна, 
онда имамо пуно разлога, ако не да будемо горд", 
a оно сигурно да будемо задовољни, 

Желети je, да се ми не зауставимо на овзме; 
потребно je да храбро у овом правцу корачамо даље, 
Наша добра воља и убеђгње: да само пугем про- 
свете можемо себи извојевати право место у зајед- 
иици кулгурних народа, накнадиће наше "немање! 
нашу сиротићу, наше признање учигељском'реду и 
правично noMaraihe напора наших учитеља ца и пуна 
заштита ових, у њиховом родољубивом прегаоштву, 
научи1је наше учитеље како да успехом трнумфују 
и без довољно магеријалних средстава. 1Бнхозн ста- 
ријн другови показали су им тај пут. 

У низу тих идеја, ja сам слободан да са овога 
месга скренем пажи.у на преке потребе наше дача- 
шље ociiOBiie  школе. 

ИздржаваиЈе школа није у реау. Школа мора 
да прнмн срззмеран део прикупљених прихода. Нн- 
како више дозволити, даопшгински органи примају 
уредно плате, a школа на своје да чека. Она мора 
имати право првенсгва, Врло чесго школе долазе у 
неприлику, или због неродице, или због елементар- 
них и другнх непогода и незгода.   У овим случаје- 
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вимашколе врло много пате. To су ба'и случајеви, 
кад бановине морају помоћи школу. 

Страховнто су опширне формалности око no 
диза1ва школских зграда. Ово треба упростнти, тро- 
шкове око ових и разне дијурие или потпуно избри- 
сати, или спести na најмаи.у меру. ПодизанЈе школ- 
ских зграда, мора бити помогнуто од бановина, на- 
рочито кад су у питашу економски слабије јеаннице. 
Кад смо већ овде, ондч са жаљењем констатујем, 
према чињепицама са којим располажем, да су ра- 
није самоуправе то и обилније и знатније помагале. 
Није довољно помоћи само школе ближе бачопине, 
или ближе банских пећника, иего све школе које 
за ово имзју потребу. Ово je добронамерна и блага 
напомепа, која се може претворити у снажан про- 
тест, ако се н дал.е буле тако радило. Подиза1не 
школскнх зграда посао je, који изискује и много 
тпуда и рада оних, који су у томе запослени, na je 
право да им се ово npmna, Само ипак, no пеки 
бивају заборанл^епи. Примера рапн, навешћу оне че- 
стите људе у Причиповићу н у Засавици мога среза, 
којих се до данас пико пије сетио. 

Велика je нужла приморала RS\ се укине стал- 
ност учитељска и стечај no коме су попуљавана 
учите.ч,ска места. Ja мислим, да je нестало ра^лога 
који су ово днктовали. Ми се ползко врзћамо у 
нормалан живот, na je свестранн интерес да се вра- 
тимо на учитељску сталпост и на попуњава1ве учи- 
тељских места стечајем. 

Потпуно je гправдан ззхтев да се не узнмају 
у поступак разне анонимпе тужбе против учигелЈа. 
Право тужбе треба да има сваки, али и дужпост да 
наводе докаже и да за ших подиесе одговорносг. 
Поступак no тужбзма треба да се убрза. Тужбе се 
имају у поступак узимати хронолошким редом, a не 
јед(1е да попада прашипз, a друге да се извиђају 
филмском брзином. Исто тако оправдана je учитељ- 
ска жеља да се за њихове кривице ислеђује no ре- 
довном дисциплинском поступку и суди у редовном 
дисциплинском суду, a не у некој тројиин, или чет- 
ворици, која идеолошки н у пракси, пуше према 
ветру. 

И порец дов''л>но нових снагз, учигељских ка- 
дар се доста тешко подмлађује. Ko добро познаје 
људе и прнлике, он се збиља мора чудити, да се 
ne увиђа да je баш интерес школе, да са што npe 
пензионишу учитељи, који су навршили зпконом про- 
писани број година службе, пошто су они оправдано 
заслужили да се одмарају, a школа he на љихово 
место добити свеже снаге. Услови за доб^јапзе пете 
групе одвише су строгн. Сигурно je у Министарству 
познат случај онога исгакнутог школског радника, 
који није могао да добије ову групу, само зато, што 
му je надзорник последње године дао мању оцену- 
To je велика неправда; у толико већа кад су л>уди, 
на прикер у пореској сгруци, са свега шест јексик 

разреда гимназије одавно у овнм групама на челу 
великих пореских управа и ако годинама млаЦл. 

Велика je пеправда учињена једном делу учн- 
теља, рзтника, који су дали оставке на службу због 
тога да би нзвршили обавезу према отаџбини, na 
после због рата нису могли бити поставл.енн, иако 
су били кроз цео рат војпи обвезници. Онн су бук- 
валио уиакажени. И кад je то призпато свима лру- 
гима. ja не видим, ззшто тп не може да буде учи- 
тељима? 

И школски надзор je једно болно питање. Ме- 
ђутим, најбоље he решење бити, ако се школски 
надзорници регругују путем конкуоса из редова нај- 
бол>11х старијих учител.а, све друго, према пашим 
приликама, нлузорно je, скупо и што je најгоре, ne- 
целисходно. 

Beh постзје чудновато, колико се отеже са пи- 
тањем нзједначеп.а уцбеникл; исго je тако несхват- 
Л)ИВО, зашго се уџбеницч ие штампају у дожавном 
нздап.у. Ваљда je један век довољаи био издавачима 
за експлоатисање сиротих ђачких родитеља? 

По питању школскнх такса, р.зуме се опих 
најповијих, нарочито у њиховом приме11)Ивању има 
пуио неједпакостн и замагл>е110сти, тако: Учени- 
цима, који су при упису поднели увереше дч 
не плаћају никакве порезе, наплаћена je такса 
за увереша у 20 динара (Пореска улрава у 
Шапцу ПУБр. 8373 од 30 августа и ПУБр. 7097 од 
15 августа прошле године). Ja мислим, да je ово не- 
правилно, јер кад неко ne плаћа порезу, од куда то 
иде да плаћа за уверење o томе? 

Исто тако, од свих ученика — ученица без 
разлнке, na и од опих са уверењем o сиротном ста- 
ii>y, иаплаћује се сума од 20 динара, за фонд за 
здртнствену заштиту ученика. Сиротиња je свугде 
и у сваком случају ослобођена плаћаша, na то тре- 
ба да буде и у овом случају. 

Такса у 50 динара, која се лепи на пријаву, 
ваплаћивана je и од најсиромашнијих са уверењем 
o томе. Oso je иеправилно и треба испрапити. 

Тако исто паплаћује се, без обзира на имовно 
стање такса na сведочанства и уверења од 100 и 
250 дииара. И овде je исти случај, те они са уве- 
рељем морају бити ослобођени. 

Ђацима je стављено у дужпост обавезно члап- 
стао у школским ђачким дружиизма, na и сиро- 
машни морају да плаћају чланске улоге. Сиромашпе 
треба ослободити овога плаћања. 

Пореске власти при издаваљу уверења o виси- 
ни порезе рапи документозаља висине школарине, 
условљавзле су ово плаћање, исплатом пореза. Мно- 
ги су због овога остали неуписани. Ни до даиас 
такве пореске oprane пије спашла ткаква сапкција 
To внше ne сме бити и ja категорички тражим да 
се оваки постумци у будуће спрече, a опи који су 
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тако   радили   узму на одговор н казне, јер су ра- 
дили мимо наређења старијих. 

Hi-јзад, нзставници гимнастиче на разне начине 
натерују ђаке, без обзира на ibHxono имовно стаае, 
нарочито ученнце, да морају нмати нарочите кости- 
ме, ципгле и друго. Чак се и квалитет одређује. У 
данашње време тешко je то за свакога, a за сироти- 
њу немогућкосг. Они, који немају. малгрегир1ју се 
на хиљаду начина, 

И сгудентн плаћају за Фанд за заштиту. Међу- 
тим на моје очи један студенг, ксме je требала је- 
дпа операција, морао je, иако je био д^леко од 
родитеља, баш у једној овдашњој устан вн, прво 
да скупи nape, да плати уиапред за 15данг, na тек 
да буде лечен. Ja се питам, кад се овако поступа, 
зашто онда студенти пЛаћају за овгј фонд? 

Има још једиа ружна и не^гсдна гојгва у на- 
шим школамг. Преко днректора, управитеља н на- 
сгавника прсдзју се ћњиге и ови су постали п[ави 
и озбилЈНи конкуренти KibH>i<apa. To у стиари m-je 
продаја него натурањг, које нема грапица и обзира. 
И купује се н продаје се са ссбкчних ра?лога. 
Чудне су сцене у родитељској ^ући збсг овога до- 
гађаја. Ово треба искоренити no соаку цену. Шкгла 
нека препоручи, a кљижари нека гродају. 

Све што сам навео, нзнео и подвукао, чннно 
сам као лојалан сарадник, да би било боље, na уве- 
рен да lie све ово бити (хвИЈено тако и уаето у 
(бзир, имајући пуно псверење у личносг данашњег 
Господина Министра прссеете, нзјавл>ујем да hy иу 
поједнностима глгсатн за буџег Мннистарстрц npo- 
сгете. (Одобрава1ве и рл>есак). 

Прешселнчк Др. Коста Кумануди: Има реч 
н родни послгпик r. Милутин Јевшћ. 

Мплутин Јевтић: Госпгдо народни послаии- 
ци, није узалуд речево: каква je школа, таква je и 
будућкост једвога нгрода и који нарсд има више 
школа у толико има мање болница и казамата. Мн- 
нистарство просвете долази у ред глзвних ресора, 
jtp од његове политике згвиси каква he нам бу- 
дућност и какве he нам генераиије битн. Због тога 
буџет Мнпигтагсгва просвеге и јесте 800,000.000 ди- 
пара. Али се, господо, и поред оволиког буџета не 
могу сложити пикако са тим да се као помоћ сиро- 
машнијим крајевима дзје за подизање нових школ- 
ских зграца само 2,000.000, a за новз постављења 
учител.а предвиђа се само 500 места, н ако имамо 
до 30 учитељских школа, a држе се, што нам je 
непотребно две педагошке школе, које без слушалаца 
коштају овај народ 2,217.000 динара. Счзнгосам даима 
професора у тој педагошкој школи са два часа не- 
дељно, a толике платг примају. Затим Народно по- 
зориште у Београлу котта око 6,400.000 днизра, у 
Загребу 4,236.000 дннара, у Љубљчни 3,017.000 ди- 
нара. Музичка школа 702.000•— Чак у буџету једног 

Миннпарства предвиђа се као помоћ за израду и- 
дејних CKi ца 1,750.000 лшара, за подизање но- 
вих школских зграаа предвиђа се замо 2,000.000 
линара. Према сиоме, господо, за note учитеље, i оји 
су нам неспходни, и нове зграде предвиђено je мало 
и то сувише мало, a у просветн, господо, мора бити 
полета, jfp од ње зависи радиност и привредви 
напредак. 

Тсмељ п^осветне политике je основна иастава 
н основиа школа. Закон o иародним шко'ама од 
1929 годиие има својих празнина и непотпуности. У 
томе закову предвиђено je да се донесе правилник 
за примену овог закона да би те пргзнине биле ис- 
пуњене' Па ипак то ни до д^нас није учињено, тај 
правилиик ни до данас није донет, a што je најго- 
ре, народна просвета и народна школа сгављају се 
под туторсгво управне власти. 

Ззкон o народним школама и&ко je један за 
целу земл:.у, ни до дгнас немамо једних јединстве- 
них уџбеника државиог издања, што je крнвица 
Просветиог савета. 

Поред овога, потребан je и бољи школски над- 
зор који ' реба дати у руке учитеља, гли тако, да 
за сваки школски срез предложи no двојицу Учи- 
тељско удружеп^е од бољих и старијих учитеља, 
избор да вршп Просвеиш сгвет, a Господин Мини- 
стар да потврди избор. Јер, господо, ко познаје наш 
предразни школски надзор, којн je био у рукауа 
учитеда, тај му мора одати сваку хвалу и свако 
прнзначе. (Узвицн: Тако jel) Такав надзор створио 
би нгм школу и наставнике у којој lie се гајнти ју- 
гослоЕенска идеја у југссаовенском луху, a доори 
учитељи створили су Немачку, a наши одржаће Ју- 
гославију, јер код нас и нначе не достаје просветна 
пропаганда у духу југосло£енстра и једке нзродпе 
мисли. 

Ja мислим, господо, да у данашње време, ка- 
да немамо довољно школ?, a нове учитеље не мо- 
жемо да поставимо, дужпост би била Господина 
MuHHCipa пргсвете да бар у овоме времену, за ове 
прнлике, изменн Закон o народним шкслама и то 
тако да шксловање код иас траје у сеоским шко- 
лама две године са два зикска течаја од no пет 
месецз, a да се упрости адмннистративпи поступак 
при пг>диза11>у нових школских зграда. 

Да те згрзде буду јентииије н од простијег ма- 
теријала, да се донесе пранилиик o примени ззко- 
на o нпредчим школама Правилник o школском нзд- 
зору и изменн наставног прогрзма да буде удешен 
нарочито за сеоске, a посебпо за варошке школе. 
Поред овога треба у Закону прецизирати стапносг 
учителЈа онако, као што je то било у закону од 
1904 године и ие пршлти премештај учитеља у то- 
ву године. 

Господо, са овог места и овом приликом хоћу 
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да укажем na једну непрапду, коју Министарство 
просвете годинама nehe да исправи у корист учи- 
тел>а ратника. A то су они који су школу завршили 
оц гоцине 1912 до 1915, na сгупили одмах у ров. 
Ратне године, иако им je раније Народна скупшти- 
на признала за пензију и повишицу, Министарство 
прзсвете неНе да им призна и они се данас налазе 
у VIH и VII груви, док 1вихови другови који нису 
били ратници, имају VI групу. Ja мислим да je ово 
очита веправда и pljaB пример, како се од стране 
државе награ1)ују њезиии ратници и брат^оци. Стога 
молим господина Мипистра да се за ону ствар за- 
интересује, (Одобраваље и пљесак) na да у спора- 
зуму са КрзЛ)евском владом унесе у § 55 тач. 22 
финасијског закона једну реченицу, која he обухва- 
тити све ратнике без обзира на професнју, тим upe 
што je први понео Краљеву зеезду баш учител. У- 
рош Ковачевић. (Одобравање и узвицу: Живео!) Сма- 
трам да je немогуће у држави довосити законе, који 
he користити само једном реду људи. 

Госаодо, ja сматрам да je потребно да се вра" 
те гимназије у она места где су и посгојале. Треба 
водити рачуна o сиротин.н, где he своју децу шко- 
ловзти. He могу сви ради школе дсЖи у Бсогради 
велика места. У свом случају, ja hy гласати за бу- 
џет Министарства просветг са убе1)е11>ем да he го- 
сподин Минисгар поправнти све оно шго je Moryhe> 
оправдано и потребно народу, коме сви служимо" 
(Одобровање.) 

//отПрешседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има r. народни послаиик Јосип Стажић. 

Јоспп Стажић: Гос.шдо посланици, и ако сам 
у начелу гласао иротив буиета, н ако внјесам у клу- 
бу, na кога се ослаша данаш11)3 Влада, ja нисам узео 
ргч да критикујем данашп>у просветну полигику 
коју спроводи садан.и господин Министар. (Један 
узвик: Нема разлике!) За мене има са мога стано- 
вишта. (Граја. Претседник звоии.) Ja сам узео реч, 
да4бацим неколико рефлексија на прошлост наше 
просветие полнтике, na да садашем господину Ми- 
нисгру ^прбпоручим, да те недостатке, који су учи- 
ПјСНи у прошлости, у буду11Вости поправл.а. 

Господо,   ми   смо   у  нашој   држави   доживели 
управо један велебаи акт, кога je Њ. В. Краљ упу- 
тио југослозенско м   учителЈСТву.   У то.м акту hb. В 
Крал) вазива учнтел>е   неимарнма и стубовима  југо- 
словенске држаае. (Узвици: Тако je!) Топлина LBora 
писма управо je иепримерна, као и то, ла један Су- 
верен овако пише једном своме сгалежу.   И покрај 
све ове чип.енице, ja овде  констатујем,   кад би да- 
нас Влада   ћовсултовала 26.00Ј, што   учител)а   што 
професора,   да не би   ни 3.000    одгласало    попере- 
ње данаши.о] Влади. (Један глас: Гласали смо мн! Шта 
o смета?) Вндитг, господо, на каквим стубовима по- 
ива caaamibocT.   Може   бити,   да he неко мислит!:, 

i су   учитељи   прогудржавви   елеменат, или да су 

неке бунџије. Ja мислим да нема никога ни у овом 
Дому iin вап овог Дома, који може доказати да 
наше учител>ство није државотворно и на свом ме- 
сту. Али, кад ми мало погледамо у прошлости нашу 
просветну политику, онда heino видетн, шта je на- 
терало просветне радиике, да овако мисле. Ми смо 
сведоци, да су Министарстном просвете владали љу- 
ди, који нису имали елементарног ocehnja ни еле- 
мевтарних појмова o просветиој политиии. Први та- 
кав министар био je господин Светозар Приби11еви!1. 
И ако су још стари народи и његови апостоли на- 
звали Христа „раби-учител>у", за време мннисгро- 
вања господина FlpHeHheBnha, један шал>иви загре- 
бачки лист ваписао je, да би назив учител>а требало 
променити у назив „птнца селица". Крај овакве иросве- 
тнс политикс, која сеупрошлосги провађала, није чудо 
што учнтељство данас овако стоји. Фагално je било 
за ову земЛ)у, што су неки мнвистри у прошлости 
у прбсвјетнни стварима звали на конзултовање сре- 
ске начелнике. 

Господо, ja овде истичем, да имам пуно пове- 
рење у вођење данаш11,е просветне политике. (Одо- 
6pabaibe.) Нгдаље истичем, да, док je овакво сташе 
у нашој земљи, да би морали нмати 2 човека ван- 
политичка на министарским столицама, a то je Ми- 
нистра војиог и Мпинстра просвете, (Вуран пљесак 
и одобравање), jep ми смо виделн, шга значи 
мииистар политичар у просвети. 

Ми смо видели куда je таква просветна поли- 
тика отишла. Ja, господо, xoiiy овде такође да ука- 
жем на неке и материјалне недостатке школа, што 
су делимично .учинили и господа предговорници. Је- 
дан од такпих недостатака јесте и подизап.е школа. 
Ми смо свн у овоме Дому свршили основну школу 
и сећаио се оне прнче o првој, другој и rpehoj шко- 
ли. Данас, као да смо сви ми заборавили на ту нрнчу, 
ксју смо учили у основној школи. Данас je саета 
бирокрацнја измислила некакав систем, no коме шко- 
ла мора бити neiLTO театрално, нешто изван нашега 
села, и кад ви видите ове школе, које се подижу 
уз огромне суме, које no своме изгледу немају нн- 
шга са пашнм селом, него су само фЈНтазије noje- 
диних инжињера, оида се немојте пигати. зашто ми 
тако зло сгојимо у погледу подизап.а школа? У Сав- 
ској бановини има преко THcyhy молби за подизан.е 
школа. Али, господо, пут којим треба HIIH да се до 
тога дође тако je тежак, да no неколико годииа 
iipolje, док се исходи дозвола за подизап^е школе. 
Неколико комисија претходно прогута више десе- 
тлиа хиљада динзра и оида се начини cne, само се 
не начивн оиаква школа, каква одговара ономе селу. 

Господо, ja сам недалеко од Загреба видео је- 
дну школу, коју су сгранци синмили, да би тај снн- 
мак као узор собом понели у своје земље. Ta школа 
nirpaljena je no сељацима и сељачким ма^сгорима и 
начип.епа je од лепог храстоаог дрвета и претставља 

3 



18 XLII Редовни сзстанак — 17 марта 1933 г. 

најлепшн дом онога села. Ето, видите, господо, кад 
би се овакав систем увео за подизаи.е школа у Ha- 
rnoj држави, ja сам уверен да би питање подизања 
школа било онда могуће решити. Али овзко, код 
оваквог система какав данас влада, то je апсолутно 
немогуће. Ja имадем у моме срезу једно мало заба- 
чено село, Јошевицу, које има школу, ко|а стаје 
700.000 динара и она крај оних мзлих сел:>зчких по- 
тлеушица изгледа као н^ки феудалац или не знам 
како бих je могао назватн, облакодер на пример. 
Господа предговорници су такође помшнали, да je 
за ваљану просвету потребно имати и ваљане стручне 
просветне надзоре. 

Како ми данас стојимо га стручннм просветним 
надзором? Ранији Мииистри просвете, који су били 
политичари, постављали су на та места људе — да 
се изразим како јесте — и неспособне и ако хоћете 
и неквзлификоваие. Ja опет морам да потсетнм у 
овоме Дому, да je први препад на школство учинно 
Миннстар просвете Светозар Прибићевић, кад јв 

једног учитеља, који je кроз три године добио ие- 
довољну оцену за свој рад, и ради тога je морао 
да напусти учитељски сталеж и да се посвети тр- 
говини са благом, na je након седам година no из- 
ласку из школе био постављен зз жупаннјског школ- 
ског надзорникз, и као такав долазио je да инспи- 
цира и мене, само што иије могао. Kao што видите, 
овакав баласт у погледу иадзора над школама дали 
су иам прошли министри просвете. Ja тврдо верујем 
да г. Миннстар данашњи, који ужиза врло добру 
репутацију у овоме Дому, који je у овом Дому врло 
лепо примљен и од свих просветних радника у зем- 
љи, као и од читавогиашег парода, неће пропустити 
да ове мањкавости у просветн отстрани и да их 
замени са бољим просветпим систеиом. 

Још бих на нешто имао да упозорим, a то je 
насгава учитсљских школа. Учнтел.ске школе имају 
задаћу, да образују учитеље. Донет je један Закон 
o учитељским школама, који je врло добар и са 
којим се слаже 95% просветних радника. Али на 
жалост тај Закон није у целости прпмењен и све 
оно што тај Закон предвиђа, није у томе поглелу, 
још проведепо. Ja hy упозорити само на нешто, што 
je од велике важности, a то je одгајање учнтеља 
у учитељским школама које имају конвикт. Са на- 
шим друговима, ja сам у бив. Аустро-Угарској водио 
борбу противу конвикта у учителзскнм школамз. 
Зашто? Зато што смо се бојали, да on може донети, 
да he одгојити no државу потпуно исправне и спо- 
собне учител.е, али кад смо дошли у нашу државу, 
онда смо то своје мншл>еи>е заменили и протнвно 
доказали, да je за одгој наших учитеља потребан 
конвикг. Ja имам учнтељску школу у Петрињи која 
je некада за време Аустро-Угарске Монархије имала 
конвикт, a данас га нема, и ja мислим да се ово 
може пропести свуда   уз  мале   финансијске  жртве. 

Још један недостатак учитељских школа јесте 
њихов опсежан програм тако, да су кандидати тих 
учител>ских школа постали више некакви научењаци, 
који o свему и свачему више воде бригу, него o 
ономе, за шта су се спремали. Ja писам за то н ту 
тезу да се тај просветни програм стегпе. Ja сам 
за то да учителш шта више имзју универзитетско 
образовање. Али онолико знања и оних пет година 
да једзн млад човек превари, то апсолутно иије мо- 
гуће и док не будемо имали осмогодишИ)е образо- 
вање у учител>ским школама, дотле тај програм 
мора да буде стегнут. Јер шта je последица тога? 
Последица тога je, да овакав учитељ нема довољно 
временз, да се посвети пракси у учителзској школи 
и ономе што je најпотребније као учител)у кад дође 
у село. Услед те чни.енице и помањкања господар- 
ске о^уке у учнтел)Ским школамз, наши учитељн 
долазе из учитељских школа на село и не могу у 
првом почетку   да се na селу  сиађу. 

Mi сма, господо, у учитељским школама учили 
госгшдарство скоро као у малим господзрским шко- 
лама. И ако данас Закон o учитељгким школама 
поописује, да учител>и морају у госппдарској се на- 
стпви поучавати, ми до данас на учнтеЛ)Ској пжоли 
у Петри11)И немамо таквог учител^з, који бн могао 
поучавати ту наставу, a такво je стаже у многим 
учитељским школама. И зато, господо, иије чуло 
што учитељ, који мора да са својим нзродом сау- 
чествује и с љиме дође у контакт, нема матернје, 
која му пружа мост, да дође до љегове душе. Да- 
нас имате учнтел>е, који излазе из учитеЛ)Ске школе 
да ne могу препознати пшеницу и не знају, K'KO 

изгледа пшеница у својим фазама у пољима. 
Ja сам, господо, тврдо уверен, да he нова про- 

светна политнка, коју роди данашњи Г. Министао, 
све мањкавости нзшр школе и наше просветне по- 
литике отстранити. И зато, господо, ja овакав про- 
светни рад са овога места и иоздрављам. (Одобра- 
Baii>e). 

ПоШПреШседнпк Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народии посланик г. Мустафа  Мулалн!!. 

Мустафа Мулалић: Господо народнипосла- 
пици, ja мислим да просвета има најнепосреднији 
контакт са народном душом, да je просвета најме- 
родавнији фактор и да просвета има највећу могућ- 
ност у успех да изврши оно зашто ми тежимо, a 
то je ла нзврши   наше духовцо амалгамисање. 

Кад посматрамо буџет Министарства просвете 
на једној страни, и задатак његов na другој стрзни 
са идеолошког гледншта, видимо, да je мршав, ла 
je бедан и да je јадан. Ja ne знам, ja ћу честитати 
Г. Мипистру просвете, ако on овај велики и идеал- 
пи просветни програм могне спровести кроз ову бу- 
џетску годину. 

Господо, ja знам, да су ове цнфре израз да- 
нашљих   абнормалних, тешкнх  економских прилнка 
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и нећу у њих много да задирем, ja их морам да 
примим, али, господо, дозволите, да ja ca идеоло- 
шког гледишга посматрзм мало на буџет Министар- 
ст-а просвгте. 

Просветна политика данас мора да буде про- 
жега еминентним национализмом, и то оаим фзна- 
тичпим ентузијастичним нашим нациолализмом. To 
зато пледирам, господо, кад постматрамо приликз 
око наше државе, видимо да се свуда у свима зем- 
љ'ма буди нови национализам у некој, наје^сгрем- 
нијој формн. И јз, господо, посиатрајући прилике 
око наше државе, не могу никако да видим великих 
идеолошких аитипода.па ни у оног Хитлера, ни у оног 
Брининга, видим у Подсдаму и Вајмару саме cmio- 
HHvie. Вндим на северу један јаки немачки национа- 
лнзам, који звецка сабљом на пзшим границама, исто 
та<о на југу наше земље видим екстремни пробуђг- 
ни национплизам, и не видим никаквог антипода у 
ономе Мусолинију у земљи, нити у Сфорци изван 
згмље, ниги у onoj мнлицији има онеретског вите- 
штаз, него и у њој видии, као кад Дон Кихоту да- 
те модерно оружје, — једну опасиосг. 

To je ca једног гледншга. Ca другог гледи- 
шта пледирам овакав национализам у нашој просвет 
ној полигиц:! у овоме: ми сгојимо на једној прекрет- 
ници културиој и социјалној. Kao да je ова економ- 
ска криза, као последица светскога рата, затворила 
заграде једном културном периолу, који je још по- 
чео од ренесансе н хуманизма. Ми улатмо у нов 
век. Taj културни период, који je до душе за нсго- 
рију човечанстна најсјајнији, сн je кулминирао у ра- 
циоиализму, али je доживео своју декааеису у гру- 
бом материјализму. (Један погланнк примећује: Па 
ти си почео од Кулина бана!) 

Дозволите да објасним погребан je један 
уеод, да кажем оно што хоћу. Ja уопшге волим 
крзтке говоре, али за оно што хоћу да кажем, мо- 
рзм направити увоз, јер сам ja мирно слушао.а било 
je овде и свакојаких глупости. Ту je један мој ин- 
стинкт, ja предосећам, шта je погребно. 

Господо, за овај нови век треба приправити 
друштво. Ту се намеће у савремено доба проблем 
едукације, проблем одгоја. Ha болестаи дух свашта 
се лепи, сваки уплив, иа болестан дух силио прија- 
љају разне социолошке угопије, које су no чове- 
чансгво опасне. Господо, за то треба прнправити 
друштво. Тако je проблем најважнији: проблем ва- 
спитања наших будућих геперација. 

Кад посаатрамо аналитички наш национализам, 
он je у себи врло благ. Састоји се од оваквих ком- 
поиената: српства, хрвагства, словенаштва. To су 
сродни елементи, који се могу синтетизирати у je- 
дно, у југословенство. Али наш нацнонализам се 
састоји и из других компонената, које нису баш та- 
ко сродне; састоји се од верских компонената, које 

се у свом верском основном иринципу не  могу ни- 
како С1учитн у једнЈ. 

Ово je један факаг, и зато сам хтео да кзжем, 
да би морали у просвгтној полигици увести еминен- 
тан национализам, ослобођен од свих компоненат^, 
које не могу да се као сродни случују у једно, и 
које, шта више, са својим интраисиггнпмм схзата- 
шчма могу да одужују природан процес нарздног 
амалгамисања. 

Ово je, господо, моја, укратко речено. Ja ни- 
сам тај, који трагично гледа на нашеверске разлике. 
Ja сам ачсолугпо либералан човек, али морам бити 
репродуиенг оних м;1шљгња, која су у нарзду, у 
оним нашим фзнатичнам патријархалним домовима, 
од чега се још нису ослободили, поред рада поли- 
тичара и поред рада просветне политнке. Морамо 
мислити на будући здрав еминенгно национални про- 
светни програм. (Тако je). 

Господо моја, просветна политика огледа се 
кроз уџбенике, и то не кроз уџбенике за средље 
и високе школе, али огледа се баш у оном елемен- 
тариом, у основној школи, кроз уџбенпке за основ- 
ву школу. Ja кад узием уџбеаик осноане школе, али 
морам подвући најпре, да упозорим да je наша др- 
жава, наш нација наша етничка целина саставлЈенз 
од хетерогеннх верских компонепага, ja добијам до- 
јам да не читам неко национално еванђеље, него да 
читам катихизис. 

Уиутар у елементарне нашеуџбенике унешени су 
верски моменти, које би ми морали, у интересу нацио- 
налног 6yljf њз из наших патријархалннх малих душица 
деце, свакачо елиминисати. Господо, ja hy узети за 
пример баи једно дете, које припада мојој верској 
заједници, узећу за пример муслимаиско дете. Му- 
слиманско дете од фамилије нијг добило никакво 
иационално васпитап.?, ja hy бити, господо, искрен. 
Taj национализам дете носи у својој подсвесги. Њега 
мајка није одггјила да буде Србип, Хрват или Сло-# 

венац. Она je њега у посве другом правцу одгајила 
И кад дође у народ, мора добити сисгематско нацио- 
налпо васпитзње у српском, хрватском или слове- 
начком духу, скупљено заједно у југословенској 
идеологији. Како lie сада ово дете, које долази да 
прими систематски национализам у своју душу, како 
he га примити, кад њему наметне учитељ да учи 
песмицу o Божијој Мајци. Муслиманско дете, носећи 
муслимаиско васпитање и универзачни појам o Богу, 
oceha грехотом да мисли на Bora у ма каквим сим- 
болима са придавањем атрибута просторности и вре- 
мености. Ja, господо, разумем хришћанство и све, 
али одгој муслиманског детета не може у свом појму 
дуго да се помири са икаквим симболом. Зашто до- 
носити религиознеелементе код наше националне ис- 
торије?Ми имадемо много лепих и много дивнихи јаких 
са педагошке и нациопалне стране момената. Ми имамо 
једну нашу заједнцчку мајку, у чијем крилу сви без 
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разлике на веру налазимо топлине. Ми имамо Југо- 
вића мајку и зашто онда да спомиљемо Божију Мајку, 
кад наше муслиманско дете нема појма и љубгви o 
Божијој Мајци? Кад муслиманско дете мора учити ne- 
смицу o Божијој Мајци,оно oceha у себи аверзију. И, 
господокад дете осећа према једном штиву аверзију, 
онда то штиво губи педагошки и нациоиални значај. 

Исто Tiко зашто у заједничком уџбепику помоћу 
кога се   одгајају и васпитају   национално   сва деца 
без разлике   на веру,   спомињати   Светог Николу и 
Светога   Ђорђа,   кад   муслиманска   деца   немају ни 
појма o њима?! Зашто се не спомињу Крзљеви!! Марко, 
Милош  Обилић, личности нашег националиог мита* 
чије легенде o надчовечанском   хероизму уједињују 
сва  наша   срца.   (Пљескање)   Зашто се не спомиње 
Свети Сава као   наш национални   великан ?! Зашто 
се    спомиње као    верски   предсгавник? Име Светог 
Саве може бнги свима заједнички си.мбол, и заједни- 
чки  представник   просвете.   Нама je био свима мио 
тај   великан   нације, али не  као организатор   вере. 
И ако сам ja преанше либералан,   a то сам  у своме 
животу већ доказао, не могу се помирити с тим да 
морамо учити нашу   децу   да  знају   што  o   онима. 
који су  оспивали туђу веру и ja се   са   таквим поји- 
маљем   не    слажем.   Ja     сам   у    овоме   апсолутно 
нскреи.     Исто    тако,   господо,    губи    овај    уџбе- 
иик   основни   свој   национални    значај.   Кзд   једно 
муслимавско дете, извините,   узећу увек за примср 
муслиманско дете, дође у школу да се национално 
васпита, јер у   фамилији   није   се тако   систематски 
национилно   васпитало,   шта   he   помнслнти   o   том 
пационализму када ШевиИ, као аутор оваквог уџбе- 
ника и оваквог  националног   јеванђеља,   каже у je. 
дном пасусу: „Народ, који се не крсти и не   похађа 
цркву није наш народ". Овакав  господин аутор нема 
ни појма o историји иашег народа. (Пљескање) 

Господо моја, ja сам убеђен у то, да религија 
може националном иитересу да донесе велике ко- 
ристи. To су доказалн неки наши великани у про- 
шлости. Они су внше вршили националпи зздатак 
него религиозни, те су многи омастили конопац. 
Наших честитих предстаиника православне вере има 
који су то доказали. Свака религија на вационалном 
пољу може учинити огромне услуге у своме домену 
и пастви. Али ако она прелази било у виду школ- 
ских уџбеннка или у другом виду на други домен 
или паству, онда се љихови ннтересн укрштавају, a 
последнца je велика штега за националчзам. 

Исто тако, тосподо, ja сам убеђен да се на 
нашим школама морају одржавати часови веронауке. 
Ja нисам за то да се укину часови веронауке и да 
нашу школу потпуно оделимо од вере, јер зиам, 
да je вера основ моралног и етичког узгоја нашег 
народа, али на ономе часу, на ком се даје деци без 
разлике на веру национално васпнтан.е, мора отпасти 
надлежност катихете. 

Господо, и ово xohy напоменути у погледу 
укрштаваља верског и националног васпитаи.а. Ja 
мислим да je Bor један и да je он идеал и да je on 
заједиички појам свију цивилизованих л>уди, али 
знајте, господо, да нису сви и.егови интерпретатори 
и посредници између нас и Бога, једни. Има и та- 
квих, који с нашим национализмом не иду паралелно. 
Зато, господо, требало би да" на заједничком све- 
товиом часу, где се омладина без разлике вере ва- 
спитава у нациоиалном духу, издлежност катихете 
отпадне и да се очисте нашн уџбеници од свих 
верских натруха. (ПлЈескаље). 

Господо, ja hy прећи на другу ствар.  Интере- 
сује   ме такође   какав     социјални   успех   постизава 
наша просветна политика. Модерна je реч хиперпро- 
дукција интелигенције.   Да ли постоји у истинн хн- 
перпродукција   ннтелигенције,   o   томе   би  се дало 
миого расправл.атн, али ja мислим, да она не постојн 
и да неће никад постојатн.   Може постојати хипер- 
продукција државних чииоппика. Нашн уииверзитети 
одгајају   увиверзичпо   узгојену   омладину.    Они   ne 
спремају селекшввим   путем   омладину   способву у 
некој струци.  Средње су школе упуНене само уни- 
верзитету. Нашасредњашкола нема један заокругл>ен 
програм, тако, да би из средње школе могао изаћи 
човек који je способан за живот.   Ми   имамо једну 
велику продукцију високе   интелигенције,   која уме 
да пише чланке, која уме да пише књиге,   али   не- 
мамо оних ситних   среди.ошколских,   довол>но спо- 
собних   н   стручно   образованих  интелигената,   који 
раде,   који у истини иодижу,  као зидари, културу. 

Господо,   ja мислим да би школе морале бити 
стручне,   да   овај   ннжињер донесе на   уннверзитет 
стручно   образован.е   у своме инжип.ерском фаху, a 
не да донесе Омирову Илијаду и стотинак напамет 
научених латинских фраза, него мора да прође кроз 
фазу шегртовања, калфовања и мајсгороваша, a тек 
онда   да   се   унесе у дубоке   планове своје струке. 
Исто тако један агроном не мора да донесе гимна- 
зијску катуру, него мора да прође све фазе од му- 
же11>а краве, na даље, док не дође у биолошки ла- 
бораторијум и фитопатолошки. Истотако и трговачки 
академик ne мора да дође из гимназије, он мора да 
се спреми стручно,   да стекне стручно образовсње, 
да прође,   како наш народ   каже,   испод тезге,   да 
прсђе кроз магацин и лаље, док не дође до високог 
берзанског snaiba. Једину ваду даје грађапска школа. 
Али, господо, да ли je ona добро поставл>ена? Она 
данас онаква каква je, не одговчра својој сврси, јер 
она не   даје стручно образовање, и она не даје ни- 
какве могућности да може дал)е да се ваука настави. 
Господо, ова грађанска школа народу je најближа у 
сваком поглелу.   Тамо иду сел>ачка деца и малова- 
рошка деца,   која могу   да   донесу велике користн 
нашем народу и вашој држави. Лли њима je и тамо 
будућност оспореиа.   Они не могу да похађају гим- 
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назију ни универзитет и остају са четири разреда 
фактички пролетерн. Са четири разаеда грађанске 
школе деца су изгубила време за занат и немају 
могу11НОсти за CTynaii>e у другу школу, ие могу да 
уђу чак ни у препарандију. 

Дозволнте, господо, да проговорим н o дру- 
гим васпитним факторима. Ми имамо и друге ва- 
спитне факторе који су и у прошлости и у сада- 
шњостн a који he и у будућности радити на наспи- 
тац)у и вршити свој задатак. Осим у школи, господо, 
наш народ се васпитава иационално и у позориштима. 
Васпитава се и у галеријама слика, разним умет- 
ничким друштвима, васпитава се и no музејима. 
{Милош Драгопии-. И no биоскопима!) И у биоско- 
пима r. Драговн1ју! (Мплош Драгопик: Па, ja те само 
допуњавам!) Молим лепо, ако ниси мислио иронично, 
тамо се може наћи и добрнх сгвари, према томе 
каквнм очима ко гледа. — Нас, господо, мора на- 
рочито ивтересоватп позоришге. Пала je једна при- 
медба од једпог r. предговорнпка да се за позори- 
шта сувише даје с погледом на крнзу. (Af. Драго- 
nuh: He, него да се много даје!). 

Господо, да вам кажем да су народна позори- 
шта претставници и огледало наше културе, мислим 
да je сувишно, јер ви то и сами знате. (М. Драго- 
вић: He наше, него западне културе!) И наше г. Дра- 
roBHiiy! — Господо, народпа псзоришта су извршила 
часно и поштепо свој задатак. Немојте мислити да 
су ово најтежа времена, која подносимо у историји 
нашег народа. Молим вас, превесите се у оно нреме 
иза Карађорђеве н Проданове буне, каква су нре- 
мена била онда кад се народ палазио no збеговима] 
И онда, у оно доба оснивапа су у нашем народу 
позоришта, и народ je указивао пуну пажњу позо- 
риштима тиме што им je давао обилну noMoii. По- 
зоришта су живом матеоинском речи делозала опле- 
меп.ујући ратнике и бунџије онога времена. (Af. Дра- 
говик: Ондашња позоришта!) И данашља! — Па, ro- 
сподо, још једна друга стнар I Наш варод живео je 
у веИим тешк&11ама и 1917 године, кад je уопшге 
био без сиоје домовине. Па зар Бизерта није осиетлала 
свој обра! и окупила све духовне снаге, које je 
пребацила na Добро Поље? Онда je народно позо- 
риште показало коликн je фачтор у национадном 
васпитању народа и колики je фактор у изнрЈЈењу 
националпог задатка. Данас, господо, говорити са 
оваквим игпорисањем и ci оваким ииподаштавањем 
o национално васпитном утицзју народних позори- 
шта, ja мислим да то није добро, јер иародна^позо- 
ришта још нису извршила свој задатак. Господо, ко 
оде у Capajeno и тамо погледа рамазапске вечери, 
виде11е колико има још да се ради и како je зама- 
шан рад народног позорншта. O томе колнко су на- 
родна поворишта неговалп културни народи из нај- 
старијих времена, као Грци и Римљани, ja мислим да 
би било сувишно   говорити,   али   треба говорити o 

томе да су Тирана и Софија, над којима ми хоћемо 
да имамо неку културну супериорност, још више 
уздигли пародпо позориште него ми, a Београд, овај 
културни центар, ona раскрсница Европе, вије дожи- 
вела ни да има своју глумачку школу. (Af. Драго- 
nnh: Имамо балегску школу') 

Господо, ja hy завршити овај свој кратак го- 
вор. Пошто на r. Минисгра гледам као na високо 
културног човека, који je упео пуну вољу и пуну 
савест у овај сној ресор, и пошто се надам да he 
ове папомене nahn места у његовој души и њего- 
вом раду, то hy ca одушевлзељем гласати за буџет 
Мипистарстна просвете. (Жнво одобравање и пљесак). 

Потаретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч пародни посланик г. Павлич. 

Alojz Pavlic: Gospodje narodni poslanci! V za 
četku svojega govora mi je čast izreči zahvalo gospodu 
prosvetnemu ministru in kraljevski vladi, da so se zo- 
pet odprle reducirane gimnazije in da so se po večini 
vsi reducirani profesorji zopet postavili na svoja prejšnja 
mesta. Ta zahvala je tem večja, ker so te nepravičnost, 
povzročile toliko govoric v Dravski, Savski in Primor- 
ski banovini. Zlasti pa mi je čast da se zahvalimo da 
po včerašnjem krasnem govoru gospoda predsednika 
kraljevske vlade, ki je v tem svojem govoru obsodi' 
pretirani državni centralizem in tako lepo državniški go- 
voril, da naj se verske prilike v naši državi pomirijo, 
kar bo gotovo na vso državo blagodejno uplivalo brez 
razlike na versko pripadnost tako na pravoslavne, kato- 
like kakor muslimane. V pričakovanju tega uspeha do- 
volite, da jaz spregovorim nekoliko reči tu o centraliz- 
mu v prosvetni upravi ki tudi ni na mestu. Pretirana! 
prosvetna centralizacija je nasprotna pravi vzgoji, je 
nasprotna prosvetnemu namenu in je povzročila pro- 
svetni etatizem, povzročila veliko nevolje. Če hočemo 
biti res državniki in politiki, ne smemo ničesar kopirati. 
Kopija ni nikdar dubra. Boljše je, če iz lastne duše in 
srca ustvarjamo in vse izločujemo, kar je škodljivo. Če 
bi naši državniki ored 6 januarjem posvečali manj po- 
zornosti francoskemu vzgojnemu sistemu, čeprav sem 
.az veliki prijatelj francoskega narodi, marveč iz na5ih 
^azmer ustvarjali prosvetni program bi imeli drugo vzgo- 
.0 in uspehe kakor jih 'mamo. Izjaviti morim, da se 
ne strinjam s tem političnim in prosvetnim sistemom, 
ker so prilike v Franciji povsem drugačne kot pri nas, 
kajti sinteza Jugoslovenstva, kot jo je pojmoval ve- 
liki Strossmayer1 simbolizir.ma v katedrali v Djakovem- 
kjer se združujeta bizantinski in romanski slog, kjer je 
združena lepota orijentalske duše z zaiadno, hrvatsko 
jn slovensko lepoto. To ustvarjati je naša naloga. Pu- 
stiti moramo popolnoma pri miru kar je Srbom, Hrva- 
tom in Slovencem sveto, ne smemo se umešavati v ve- 
ro in jezik, ker le na ta način bomo res vsi brez izje 
me ljubili našo domovino, našega kralja, pa tudi bra- 
nili našo milo domovino. (Ploskanje in odjbrjvanje. 
G. Rista Djokič upada). 
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Potpredsednik dr.  Avdo: Hasanbegović: Molim 
Vas, gospodine Djokiću, ne upadajte u reč  govorniku! 

Alojz Pavlič {nastavlja): Francoska država je izza 
Napoleona v nasprotju z englesko  avtonomno prosvet- 
no  politiko   začela   usmirjati   organizacijo   poučevanja 
v imenu načela   koristnosti in etatizma.   To   načelo   je 
posebno uvedel veliki genijalni vojskovodja  Napoleon. 
On je uvedel po francoski  revoluciji absolutizem in je 
mislil če je sposoben da je premagal Nemce, Avstrijce, 
da je zmagal Italijo in Egipt, da je šel celo v Moskvo 
in Rusijo, da je tudi genij v prosvetni   politiki,   da   je 
tudi velik pedagog in filozof.   A tu se je veliki Napo- 
leon zmotil,   kajti nekdo je lahko genijalni vojskovodja 
in velik državnik, v kulturo pa se sme vtikati samo ti- 
sti, kdor je filozof in   pedagog. Marsikatera Napaleono- 
va vladarska poteza se je   ponesrečila,   marsikatera   pa 
je pomenila za francoski narod nesrečo in prinesla ško- 
do. Najbolj nesrečna poteza je bila, da je vso   franco- 
sko vzgojo od osnovne   šole do univerze   osnoval   na 
absolutizmu. Ta francoski vzgojni program   pomeni na 
kulturnom polju škodljivo utesnitev, nezdravo zadušlji- 
vost in stoletni zastoj. Ta etatistična  vzgoja zatira vsak 
poizkus individualne vzgoje. Mislim, da kdor je za eta- 
tistično vzgojo, ta indentificira šolo z kasarno in kakor 
v kasarni   ni   vsak komandant    priljubljen, k'. r   enega 
vojaki ljubijo, ker jim ni samo komandant, ampak tudi oče 
ali prijatelj, drugega pa ne. Tako tudi učitelj ali profesor 
ne sme biti samo profesor, ampak obenem tudi prijatelj 
dijaka, zato etatistična   vzgoja ni koristna.   To velja za 
vse države, ki vede ali nevede posnemajo zastareli Na- 
poleonov sistem, ki na vzgojnem polju vse centralizira. 
Odvisnost učiteljskih   zborov vseh vrst od ljudskih  šol 
preko gimnazije do univerze ustvarja odvisnost od tre- 
nutnega vladnega režima, stroga enakost učnih   nairtov 
za vse kraje in šole brez   najmanjše razlike, pikolovski 
in    brezplodni    mrtvi     formalizem,    ki    se    vodi     v 
upravi ali vzgoji je najbolj škodljiv. Temu etatističnemu, 
centralizmu so se uprli v Franciji filozofi, ne samo oni, 
ki so katoliški ali krščanski vzgojeni, ampak   tudi   onit 
ki so najradikalniji in svobodoumni.   Napoleonov načr 
je naletel na največji odpor pri vseh prijateljih in   ne- 
prijateljih francoske revolucije. Vsi so se temu Napole- 
onovem eksperimentu upirali.   A kaj se je   zgodilo   po 
Napoleonovi internaciji na otoku Heleni?   Zgodil  se je 
paradoks, da je ta sistem ostal   celo   stoletje v veljavi 
in da je zadal francoskemu šolstvu velike   rane,   ki še 
danes niso zaceljene. Vsi filozofi in pedagogi so videli 
v centralističnem sisttmu vzgoje nekaj   neznanskega in 
težkega in za zdrav razvoj naroda skrajno  škodljivega. 

V tem sistemu, kjer je sistem komande, ni ljube- 
zni, veje   nekaj kakor hlad smrti, dih sovražnosti, zdra- 
vemu in polnemu življenju. Škodljivo   in pretirano, ne- 
naravnost tega sistema je prikazal   že francoski   filozof 
Taine, v svoji   analizi    francoske   revolucije.   Najboljši 
francoski pedagogi  so zahtevali, da  se šolstvo decen- 
tralizira in da se naj omeji u^liv  države in  poseganje 

države v vzgojno politiko, čeprav je znano, da so Frsn" 
cozi vsi patrioti   od  skrajnih   desničdrjev  do   skrajnih 
levičarjev.   Vsak Francoz je prežet ljubezni do države 
in domovine. Država naj vidi v pospeševanju vzgoje le 
svojo dolžnost in končni smoter, ne pa   sredstvo, s ka- 
terim se hoče zagotoviti neomejeno oblast in slepo po- 
korščino državljanov. Mi vidimo,   da je prišlo v Fran- 
ciji kasneje do raznih reform. Tako 1. 1833. za osnov- 
ne in narodne šole, 1. 1850. za srednje šole,  1. 1875. 
za univerze in visoke šole, in te   reforme uvajajo svo- 
bodo v poučevanju pravice, da sme vsak odpret osnovne 
srednje in    visoke   šole,   neodvisno od države. Danes 
žeje moj   predgovornik govoril o pretiranem naciona- 
lizmu. Jaz pravim mi vsi smo patrioti. Vsi moremo v tem 
duhu vzgajati mladino, ali država ne more   in ne sme 
ropolnoma zatreti privatne   inicijative, ker   so privatne 
šole v Franciji in pri nas tudi   dosegle najboljše učne 
n vzgojne uspehe.   Mi vidimo v Franciji, da so ravno 
katoliške šole vzgojile najboljše vojskovodje Petaine-a in 
mi vidimo, čeprav so pri inas nekateri gospodje poslanci 
vložili zakonski načrt da se naj iz naše države izženejo Je- 
zuiti, da je   naboljša   gimnazija   po   uspehu   jezuitska, 
gimnazija v Travniku, kjer se vzgajajo katoliški, pravo- 
slavni in muslimanski dijaki.    Prav   tako vidimo, da je 
najboljša gimnazija po uspehih   škofijska gimnazija v Št. 
Vidu v Dravski banovini.  Država ne sme zatirati privatno 
inicijative, ker so lahko tudi privatne šole prež-.te patriot- 
skega duha, veliko koristijo   nacionalni   vzgoji mladine. 
L. 1902. so uvedli vFrancijo popolno dencentralizacijo 
vsega srednjega šolstva. Utrdili se popolno neodvisnost 
in avtoriteto gimnazijskih ravnateljev.  Mi   vemo pri nas 
v Sloveniji, ki smo živeli v   prejšnji  državi,   ki je bila 
nam krivična, da so gimnazijski ravnatelji imeli pravico 
nastavljati   suplente,   pri   nas   pa   sedaj mora    biti vse 
cetralizirano.   Letošnje   šolsko leto v   Dravski banovini 
je nad 50 profesorjev premanjkalo suplente kar bi se ne 
zgodilo    če   bi    ravnatelji    nastavljali.    Kakšna   škoda 
je to za profesorje   in dijake.   Tudi   francoski minister 
prosvete je priznal, da je zdrav   regionalizem  velikega 
pomena za vzgojo   (Odobravanje.) Pri nas  se   dostikrat 
govori o regionalizmu, ki je   nasproten državni vzgoji. 
A to ni prav. Šumadinec je lahko ponosen da je Šuma- 
dija prva, ki je   ponesla   misel uedinjenja,   Dalmatinec 
je  lahko ponosen   na svoje morje,   za kar Šumadinec 
nima zmisla, vsaj takega ne kakor Primorec. Primorci 
ljubijo svoje morje, oni pravijo, to je   naše   dalmatin- 
sko morje. Pravijo lepa je vaša Slovenija,   ko   pridejo 
Dalmatinci v Slovenijo, toda morja, morja ni.   Ponosni 
su na svoje morje,  kakor smo   ponosni   mi   Slovenci, 
na naše Alpe, na  naše   lepe   kraje,   Rogaško   Slatino, 
Rimske Toplice, Kranjsko Goro,   Bled, na   našo   lepo 
slovensko  domovino,   našo   jugoslovensko   Švico,   ki 
prevkčuje toliko turistov   v  naše  kraje  in   tudi   brate 
Srbe in Hrvate, ki ljubijo   te   naše lepe kraje.   To   je 
vedno zdrav regionalizem.   Prav je, da  smo   ponosni 
na našo lepo domovino, ki  je posejana s cerkvicami, 
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prav je da so ponosni južni Srbijanci na svoje kraje po- 
sejane c samoitani-manastiri, kjer se nahajajo lepe 
freske. To je zdrav regionalizem, ki ni separatizem, 
ker ne izključuje Jugoslovenstva. {Odobravanje.) Tak 
zdrav regionalizem je popolnoma na mestu. Napoleon 
lil. je skušal ljudske šole in učitelje podrediti prefek- 
tom, sreskim načelnikom in jim naložil da morajo med 
ljudstvom razširjati vse nove vladne odredbe in ukrepe. 
Preganjal je vse neprijatelje režima. Isto je delala 
Avstrija, ki je nastavljala na Hrvatskem učitelje Madja- 
rone, v Sloveniji učitelje Nemškularje. Mi vsi moramo 
spoštovati vlado. Moramo želeti da imamo močno 
vlado, ali je treba ločiti kaj je zakon, kaj je delo vlade 
in kaj je delo posameznega ministra. Za posameznega 
ministra ni odgovorna celokupna vlada. Tretja republina 
je s svojim etatističnom poizkusom povzročila hude 
kullurne boje in je žela ogorčene proteste in najhujši 
odpor vseh najboljših francoskih sinov in jaz sem ve- 
sel, da inamo takega predsednika kraljevske vlade, ki 
je s svojo veliko modrostjo preprečil inavgiriran kul- 
turni boj, katerega зз hoteli nekateri temni elementi 
izzvati. Zelo zapeljivo je za nekatere poglavarje ki ho- 
čejo z vzgojnim monopolom pridobiti državi vso ob- 
last in avtoriteto nad vsem življenjem. Če bi ti držav- 
niki bili modri in pametni, bi morali njim bili razvoj 
njihovega vzora v svarilo številni kulturni boji, ki so 
povsod povzrjčili, kakor n. pr. Franciji veliko škode. 
Morali bi spoznati, da so napravili napako, zakaj ta 
napaka lahko izazove verski nemir. {Ante Kovač upada.) 
G. Kovaču, nemojte uvek upadati! {Ante Kovač: Ja 
ništa ne upadam.) Vi niste študirali filozofije, radi tega 
se ne otikajte v te stvari. 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Gospodine 
poslanice, Vi možete Vaše gledište izneti u govoru, ne- 
mojte prekidati govornikal G. Pavlicu, nemojte polemi- 
zirati. 

Centralistična etatistična vzgoja zahteva v.eliki dr- 
žavni aparat, ki bi ga mogla voditi samo močna orga- 
nizatorska sposobna roka, a ker take roke ni, nastaje 
velik kaos. Zaradi le centralistične vzgojne politike, 
kjer binska uprava odnosno prosvetni šef pri banski 
upravi nima nikakve besede, ampak je samo zbiralni 
organ raznih dopisov, je pri vseh banskih upravah ve- 
lik kaos in zastoj. Če bi bila banska uprava urejena 
tako, kakor je včeraj omenil g. predsednik kraljevske 
vlade, če bi prosvetni šef banske uprave mogel celo 
nastavljati učitelje in profesorje po lastni inicijativi v 
saglasnosti z banovinskim prosvetnim svetom, potem bi 
pri nas nehal separatizem in nezadovoljstvo v državi. 
Povsod, kjer so v veljavi centralislične metode v pro- 
svetni politiki, vlada nesigurnost in nered. Najboljši 
primer države, ki je po vojni hotela strogo izvesti cen- 
tralizacijo in načelo etatizma, je povojna demokratska 
Nemčija. Veliki mislec Ernst Robert Kurtius je napisal 
knjigo „Universitat als Idee und Eif<'hrung", v kateri 
nazorno piše o škodljivosti   take   politike   za   resnično 

vzgojo in globoko kulturo naroda. Naj nam bodo Jean 
Jacque Rousseau in kulturni boji francoske republike v 
svarilo. Na žalost, tudi pri nas opažamo znake zablod, 
v katere so zabredli Francozi. Ne rečem, da je to kri- 
va kraljevska vlada, pač pa so krivi nekateri petrifici- 
rani ministri, ki so hoteli, da naj vladajo povsod za 
celo državo enaki predpisi, čeprav so kulturne prilike 
pri nas povsem različne. Kulturne razmere v južni Sr- 
biji so povsem drugačne od onih v Savski in Dravski 
banovini. To se mora vedno upoštevati, ako se hoče 
ohraniti v državi red in mir. Temeljna napaka naše 
uredne prosvetne politike je mišljenje, da se da od zgo- 
raj navzdol uganjati neko državno političnim željam in 
skominam prirojeno kulturno politiko. Mi vidimo, da se 
pri nas vse vodi od zgoraj na vzdol, a naravno je, da 
se postopa obratno. Treba je pričeti pri malem človeku, 
pri seljakn, vzgajati ga in iti postopoma navzgor, in 
napraviti tak program, ki bi bil za osnovne šole, za 
srednje in visoke in zlasti pa za klasične gimnazije, ki 
so elita kvalitetne šole, primeren. Škoda je in jaz sil- 
no obžalujem, da je takoj po uedinjenju tedanji mini- 
ster prosvete g, Svetozar Pribičevič ukinil toliko kla- 
sičnih gimnazij, ki so veliko boljše nego realne —vsaj 
po mojem mnenju. Bolje je, da se povrnemo nazaj h 
klasični vzgoji, ker bi samo na ta način lahko dobili ljudi, 
ki bodo nacionalisti ki bodo kot zdravniki, učitelji, 
profesorji, kot duhovniki samostalno mislili da ne bodo 
pod vplivom javnega mnenja, da ne bodo mislili, da 
jim je časopis evangelij, minister svetinja, ampak da 
samostojno vse prevdarijo, da se ne bodo ozirali ne na 

levo ne na desno, ampak šli po začrtani poti nasproti 
svojemu cilju, katerega so spoznali za pravilnega. Sred- 
nja šola naj ne napolnjuje samo razuma z znanostjo, 
marveč naj oblikuje in obrazuje vso dušo, zlasti pa 
značaj. Gospodje narodni poslanci že zadnjič sem me- 
nil, da je prav, da se pri nas vzgaja v duhu državne- 
ga edinstva. Ali, gospodje bolje je, da se najprej vzgo- 
ji mladina v moralnem in etičnem duhu, da postanemo, 
vsi dobri in pošteni ljudje brez izjeme in razlike, ali je 
kdo Srb, Hrvat, ali Slovenec, samo da je pošten, da 
ne ba gledala samo na denar, da ji denar ne bo bog 
(Ploskanje). Pri nas je potrebno, da se velika važnost 
polaga ne samo na nacionalno vzgojo, ki je često ma- 
terijalistična, ampak da se vzgaja v duhu medsebojne 
ljubezni, verske tolerance in sprave, da spoštujemo vse 
kar je posameznim krajem sveto, da spoštujemo vero, 
srbsko historijo, ki je tudi naša historija, prav tako ka- 
kor hrvatsko in slovensko zgodovino in katoliško ve- 
ro, ker vse to je naše, jugoslovensko. Na ta način bi 
ne bilo separatizma. (Odobravanje) 

Na srednji šoli in univerzi bi moral biti profesor 
ne samo profesor, ampak tudi prijatelj in tovariš dijakom. 
Mi vidimo, da se na srednjih kakor tudi visokih šolah 
profesorji prav nič ne zanimajo za dijaško življenje iz- 
ven šole. G. minister pros/ete dobro ve, kako se v 
Zagrebu kakor tudi na vseh ostalih univerzah profesorji 
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za dijake nič ne zanimajo, oni so samo predavatelji, 
ne gredo pa med dijake, da bi jih vodili kot je vodi 
svoje dijake veliki češki profesor, oče češke omladine 
predsednik češke republike Massaryk. Tudi jaz sem imel 
prilike v Ljubljani razgovarjati se z akademiki. Rekli so 
mi: .Gospod poslanec, mi smo popolnoma zapuščeni, 
nihče se za nas ne zmeni." Če bi se profesorji brigali 
malo bolj za akademsko mladine, bi ne postali komu- 
nisti, ampak bi se vzgojili v jugoslovenskem drža- 
vnem duhu. 

Hotel bi opozoriti g, ministra prosvete na odobrene 
učbenike v katerem se, pasusi, ki so za Hrvate in Slo- 
vence cerkev in   katoliško   žaljivi. Po izjavi predsednika 
kraljevske vlade jaz ne bom o tem govoril, da ne pride v 
javnost, ker vem, kako je važno da se tu modro govori. 
Če bi videli vsi oni, ki so v tem domu   napadli   razne 
katoliške in pravoslavne cerkvene dostojanstvenike, koli- 
ko škode bodo te izjave   povzvročile,   da  so škodljivi 
za ohranitev verskega   miru, ne bi nikdar   tega  storili. 
Zato jaz nočem tukaj govoriti, ampak bom to napisal in 
na ta način opozoril g. ministra prosvete,  da se   stvar' 
ki žalijo Hrvate in Slovence   in   katolike iz   učbenikov 
črtajo. Oni cenzor, ki je ta učbenik pregledal, ni vedelt 
kaj je za Hrvate   in Slovence   škodljivo   kot ne more 
vedeti Slovenec ali Hrvat, kaj je za Srbe   žaljivo. Zato 
bi se moralo pri   sestavi   učbenika   konzultovati  visoko 
kvalificirane ljudi, ki so v resnici   jugoslovenski  orije- 
ntirani, ki poznajo   celokupno   naš   narod,   konzultiral: 
bi se    morali   naši   pedagogi   srednjih    in visokih   šol 
pri sestavi učbenikov. 

Potpredsednik dr. Avda Hasanbegovic: Molim 
Vas gospodine poslanice, Vaše je vreme na izmaku. 
Molim Vas, da završite". 

Gospodje narodni   poslanci.   Poslušajte, kaj se je 
pri nas v Dravski banovini zadnje dni zgodilo. Banska 
uprava je   izdala   razglas,   v  katerem   protestuje   proti 
pastirskemu listu   škofov in je ukazala   učiteljem, ki so 
bili še bolj   papeški   nego sama   banska   uprava in so 
napadli   župnike,   kaplane in škofe. Rekli so, da se škofje 
lažejo in še razne reči so govorili. Napadali so cerkveno 
oblast in zgodilo se je, da so otroci ljudskih šol vzklikali: 
„dol Jugoslavija". Kdo je kriv teh izrekov? Mar otroci? 
Ne učitelj, ker ni postopal s pedagoškim taktom, kriva je 
banska   uprava, ki   se je   prenaglila.   Ne   sme se žaliti 
cerkve, ne države.   Še eno prošnjo imam do g. ministra. 
Važno je tudi vprašanje, da se naj poročene učiteljice, ki 
so poročene s srezkirni načelniki, majorji, advokati in dru- 
gimi bogataši, penzionirajo ali odpuste. Mi imamo v Drav- 
ski banovini, kakor je rekel g. minister prosvete, mnogo 
moškega In ženskega naraščaja, in ta naraščaj bo zaman 
čakal na namestitev, ker mu te poročene   učiteljice od- 
vzamejo mesta. Zamislite,   gospodje, kako mora biti pri 
srcu mlademu učiteljiščniku, ko vidi da ima mesto uči- 
teljica poročena, in dobro   situirana,   on  pa   ne    more 
dobiti službe. Zato pa začne vpiti  „dol   Jugoslavija"  in 
postane komunist.   Ni čuda, če je tako.   (Odobravanje) 

Zato bi prosil in apeliram na te učiteljice, če so res 
Jugoslovanke, naj same izstopijo iz službe in naj dobe 
trimesečno odpravnino. 

Potpresednik dr. Avdo Hasanbegovic: Gospo- 
dine Pavlicu, Vaše je vreme prošlo, molim Vas, da 
završite. 

G. Alojz Pavlic {nastavlja): Prosil bi g. ministra, 
da se naj ukine šolnina na srednjih in visokih šolah, 
ki je povzročila toliko nezadovoljstva, uvedejo naj se 
strogi izpiti na srednjih šolah, (Glasovi: Tako je) enako 
tudi na univerzah, ne pa da se uvaja šolnina, radi 
katere siromašni dijaki ne morajo študirati. Bil sem na 
kongresu v Cetinju in razgovarjal s črnogorskimi dijaki, 
ki so mi rekli:" G. poslanec. Vi ste odpravili trošarino 
na vino in žganje, uvedli ste pa šolnino, kar je silno 
žalostno." Zato bi jaz prosil, če hočemo vzgojiti narod, 
kakor je treba, da se šolnina na srednjih in visokih 
šolah ukine, da omogočimo vsem dijakom, zlasti najrev- 
nejšim studiranje. To sem hotel povedati in izjavljam, 
da bom v nadi, da se bo to vpoštevalo, kar sem 
iznesel, glasoval ?a predloženi proračun ministrstva 
prosvete. (Burno odobravanje). 

Пошпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч r. Милан Ћуковнк. 

Милан Ћуковнћ, господо народни посланици, 
прошле године, када сам говорио o буцету Мини- 
старстпа просвете, ja сам консгагочао да се тај бу- 
мет сваке године смањује, али сам изразио своје за- 
довшство да се ипак највећн део и фактор тога бу- 
џета, најважнпји њсгов елемепат за просвећиваље 
иародно, буџег за осионну наставу, повећао за 8 
милиона дннара. Ове године немам ни тога задо- 
волјСтвз, јер ne само што je просветни буџет мањи 
за округло 32 мнлиона него je и сам буџет за основну 
наставу н народио просвећивање мањи за 18,814.424 
динара. Ja нећу због овога кривити и осуђиватн 
r. Мннисгра просвете, којн je у своме гсвору онзко 
јзсно и искрено истакао недостатке, које он нај- 
бол^е познаје, a у пеколико и своје иезадовољство 
са оиим стањем, али, констатујујш ту непрнјатпу 
чињеинцу, ja морам да се пожалим na данашње 
тешке економске и финансијске прилике, које иас 
нагоне, да морамо штедити сваке годипе и у овој 
грани државне упраие, где je потребна naJBeha из- 
дашност. 

Према буцетском нацрту ми имамо ч-и има- 
ћемо у току нове буиетске године 24 360 учигељ- 
ских лицз, запосленнх у основним ш^о^ама и на 
раду око народног просвећивања, или један учитељ 
отпада на 575 стааовпнка. Но бановинама, господо, 
овај се број знагно мења. Највећи je број на жалосг у 
onoj бановпии, којој ja no своме изборном срезу 
припадам, у Врбаској бановинн. Он je тамо два пута 
већи него у ц?лој Краљевини. У Врбаској бановнни 
једно учитељско лице долази на 1218 становннка. 
Ево колико   има   учигељских лица у појединнм ба- 
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новинама: уДуиавској бановиинбОШ, у Савској 4758, 
у Драпској 3840, Вардарској 2404, Моравској 2123, 
Дринској 1791, Зетској 1658, Прнморској 1331, Врбас- 
кој 821, или само за 200 више него на подручју 
управе града Београда. 

Ове су цифре, господо, поразне, јер je ова 
разлика огромна. Према овоме можете мислити ко- 
лико je незнаган број основних школа у Врбаској 
бановини, која има преко мнлион душз, и колнка 
je неписмегост у томе кр^ју. Пре установљења ба- 
новина, сгање у томе крају, у двема областима ба- 
11>алучко; и бихаћкој, из којих се сасгојн Врбаска 
бановина, било je још rope. Захвал.ујуНи енергичном 
раду баиа r. Милосавл.еви^а и бившег начелника 
Просветног оделеља r. Др. Глушца, они су за две 
године 1930 и 1931 успели, уз uprnioMoh народз, да 
саграде и отворе преко 100 основннх школа у тој 
баиовиии. Срез, који имам часг заступати у овоме 
пнсокоме Дому, no величини je трећи у бшонипи, 
он има преко 92 хиљаде душа, И у економском и 
привредном погледу, он стоји н рачуна се међу боље 
срезове наше баповине. To се, дакако, огледа и у 
просветном погледу; у Срезу дервентском има 40 
оснониих школа, од којнх 38 државних и 2 прииатне 
конфесноналне, часпнх сестара. Релативно узевши, 
ja бих могао бнги задовољан са орим стањем, н ако 
ни из близа то стање није такво, да би човек могао 
битн погпуно зааовољап. Ja iiehy дуже да вас за- 
марам и да излажем детал.пије просветне прилике 
овога среза, али хоћу само у неколнко да впм илу- 
струјем, јер мислнм да hy вам овим прулсити пај- 
бол^у слику наших просветннх прилика, нећу да 
кажем у целој земл,и, алп свакако у највећем делу 
наше држапе. Из тога he се видети како je тек жа. 
лоспо просвегно стање у другим срезовим', где су 
финансијске и економске прилике много неповољ- 
није него у томе срезу. 

У прво.м реду нмам да нагласнм да основиу 
школу полазе за половииу мање него што има за 
школу способне деце. У Срезу дервснтском од 13 
хиљада за школу способне деце иде у школу у свега 
5.800, a преко 7 хиљада за школу способне деце, 
не иде у школу, јер или пемају места у школама 
које постоје, илн у најближој им околини нема 
школе. Али има још један недосгатак na који je 
указао г. Миннстар просвете у своме експозеу, a то 
je велики број одељења у посгојећим школама која 
не раде никако. И у моме изборпом срезу има так- 
вих непопуњених места у посгојећим школама. Тако 
у Дервенти 2, у Босзнском Броду 2, у Оџаку 1, у 
Календеровцима 1, али, што je још rope, имам три 
школе у 3 села, подигиуте прошле године, али које 
не раде, јер Министарство просеете ннје послало 
учитељско лице. Ja мислнм, да се ово ни у ком 
случају не би смело догодити. Лзкше je сносити, 
ако у једној школи ннсу сва   места   попуњена,   јер 

ту остали наставници могу да се испомажу. Али 
замислпте у једиом крају, где je селЈачки свет под- 
нео миого муке, папора, трошка и кулука да кроз 
годину или две сагради оспонну школу и када je 
све готово и намештај унесев, школа ne може да 
ради, јер Мниистарство просвеге не шзље наставиика. 
Ja мислнм, да би паметна просветна политика имала 
да се води у том правцу, да од опих школа где 
ма внше учитељт одузмемо no пекога од ших, али 
će пикако не сме догодиги да једна школа, која je 
тек основапа, не ради уопште, јер не може да до- 
бије пи једног пасгавиика. 

Господо, MU се морамо забавпти и квалите- 
том рада у основшш школама. Ja nehy да се упуштам 
у стручзп рад настзвви^а, али има утицаја који су 
толико јаки, да многи учнтел.и и крај пајбоље волзе 
и способаости, не могу постнћи добре резултате. 
To je због тога, што су наше nocTojehe основне 
школе nperpnane у појрдиним разредима. Ja hy вам 
павести малу статисгику o броју школских 1јака у 
моме срезу. Има једноразредннх школа, где у јед- 
ној соби кма 83 учепика, na 71, 77, 90, 85, 91 итд., 
затнм no 100, 101, 142, na чак и 148. Можете за- 
мислитп какве резултате може постићи такав једап 
учнтел. у школп са 148 ученика у једпој соби. To 
више ннје ссновпа школа, то једва ако je аналфа- 
бегски течај. 

Господо, још na један педостатак желим да 
укажем г. Мипистру просвеге, o ком je јуче гово- 
рио r. др. Остојић, a мислим и сви моји предго- 
порннци. Ради се o издржавању школч. Иста она 
стара песма одјекује n чује се у свпм крајевима 
пашим. Није боље ни у Врбавској бановипи ни у 
мом изборном срезу. Ту треба парочито истаћи, да 
су прилике у некадапЈОј Босни и Херцеговнни у том 
погледу сасвим другачнје него у осталим пашим 
крајевнма. Ви знате, да ми писмо имали до 1928/29 
године уопште организованнх сеоских општнна. До 
годппе 1930, na територији пекадзње Босне и Хер- 
цеговине, држава je издржзвала школе и подмири- 
взла материјалпе издатке давајући једној школи рд 
прилике 4 — 6.000 динара, a од како су оргапизоване 
сеоске општине, то пздржавапЈе прешло je на on- 
штине. A какпо je то пздржавапзе? Прво немојте 
замишљати, да су наше сеоске опшгине, варочито 
one у Врбаској бановини, сличне сеоским општннама 
рецимо у Славопији, Бапагу и т. д., где општипе 
посгоје дрценијама, na можда и вековима, где су 
села ушорена и привредно њихово craibe много јаче, 
где општипе могу па^лаћпвати и no 200—3000/о при- 
реза. Код нас у Врбаској баповшш не могу сеоске 
општипе наплаћивати aehu прирез од 300|0. И ондз, 
питам ja вас, je лн могуће са тако мааим прирезом) 

a те општине немају пикаквог другог прихода, под- 
мириватп админисгративне и остале потребе и уз то 
на   време,    тачно   и    издашио    помагати    школе. 

4 
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Школе у мом нзборном срезу не осигуравају се на 
време дрвима, послужитељнма се не издају плате, 
немају прнбора за HHmlieibe, учитељ нема за што ку- 
пити канцеларијски материјал, општиие не плаћају 
станарине учитељима који немају сганз у натури, 
учителЈИ самн издржавају своје школе, пла11ају н 
i раие послужителЈе. 

Госпођица Вела Недииови!! нздала je у селу 
Kopahy до сада преко 4.000 динара послужитељу, 
што взлјДЗ никада nehe наплатити, a учитељици Ви- 
кторији Гаврић дугује општина Плехан преко 5.000 
динара С1анарине. Ако у селу случајно имаде имућ- 
нијих трговаца, онда учнтел>и тако рећи отимају од 
њих њихои општннскн прирез и тнме издржавају 
школу. Једна сеоска школа ннје добила дванаестину 
нето пајвише 600

(|. Школе у Лужанима, Трстенцима, 
Жеравцу, Кладарима, Божинцима и Доброј Води није 
добила mi 20% за ове ТРИ послед11>е године. Шко- 
ле у Лужанима и у Жеравцу добнле су за прошлу 
годниу само no три дванаестине. Школа у Лужани- 
ма није окречена већ две године. Због несташице 
дрва морало je доћи више лута до прекида рада. 
Због новчане и привредне кризе зиатно су редуци- 
ранн школски буџети и са no 5 и 6.000 динара си- 
шло се на 3 и 4.000 динара, али се и та свота не 
плаћа тачно. Неке општине уопште нису у стаљу 
да издржавају школе, особито ако имају на своме 
подручју више школа. Ja мислим да би ту једини 
лек био да држава, односно бановнна, прими на себе 
издржавање тих школа, na нека бановнна уреди са 
општинама, како he доћи до тог свог дохотка за 
школе. (Узвнци: Тако je!) 

Господо, прошле годнне био je јеаан пелнки 
потрес, од кога се средње школе још ни до данас 
нису опоравиле. To je била редукција средљих шко- 
ла и пензионисап.е и отпушгање оноликог броја на- 
ставника. Ja сам и прошле године са овога места 
засгупао тезу да ми немамо превелики број гимна- 
зија нити превелики број интелигенције. Ja сам то 
и сгатисгичким подацима доказао. Али нама у томе 
погледу не достаје једна добра статнстика. И Ми- 
нисгарство просвете учинило би велику услугу сви- 
ма, a нарочито јавности и народу, ако би у томе 
погледу припремило потребне податке и ако би их 
предало јавности. Јер ми треба да знамо, колико ro- 
дишње свршавају ниже гимнавије, колико их сврша- 
вају годишиЈе вишу гимназију, колико њих заврша, 
вају годишње стручне школе, колико имамо дипло- 
мираних фплозофа, инжињера, медицннара и т. д. 
A да бисмо могли ухнатиги крај и рачун колико 
би од тих људи могло добити намештеља у држав- 
ној или приватној служби, ова je статистика неми- 
новно потребна. Ja сам неки дан имао једну статн- 
стику при руци. He знам je ли тачна, али се ту на- 
води број лекара у појединим државама у сразмери 
са бројем   становништва.   Број  лекара  нарочито, ja 

то истнчем, није у нашој држави у сразмери и са бро- 
јем становништва. Ja знадем шта значн народно 
здравље за наш опстанак и будућност, и ja мислим 
да he и наш дапашњи поштопани Министар просве- 
те, који je био одличан наставник баш на медецин- 
ском факулгету, овом питању поклонитити нарочито 
интересовање. 

У Аустрији на једног лекара отпада 837 ста- 
новника, у Шпанији 1010, у Канади 1066, у Швај- 
царској 1140, у Грчкој 1166, у Немачкој 1237, у 
Даиској 1346, у Белгији 1460, у Норвешкој 1550, у 
Француској 1596, у Шведској 2660, у Румунији 2879, 
у Бугарској 2900, у Пољској 3100, a у Југославнји,' 
која долази на последње место, 3450 душа. 

ETO вам, господо, опет доказа за ову моју про- 
шлогодиши.у тезу да ми немамо превише интели- 
генције. Ту вам je најбол>н прнмер са лекарима, Ра- 
зуме се, a ja сам то и прошле године говорио, да 
су се скоро сви млади лекари збнли у велике гра- 
дове и разуме се, да je оида ту велика конкуреиција 
и све тежи услови за жнвог. Алн овн млади лекарц 
треба да иду на село, и не треба одмах да траже 
no 10.000 дннара месечног дохотка. Нека буду онн 
з довљни са једним приходом љнхоиих колега у др- 
жавној служби који нмају исте квалифнкације као и 
онн, и онда се само може још додати нека стотина 
динара месечно ради осигураваи.а у случају старо- 
сти и изпемоглости, пошто државни чиновницн има- 
ју пензије. 

Наше средње школе, гимназије, нису подједна- 
ко, нитн су праведно распоређене, исто тако као 
што je случај са основним школама no поЈединнм 
бавовинама. Савска баповима na пример има 31 ги- 
мназију, Дунавскв 25, Зетска 15. Вардарска 12, Мо- 
равска 12, Дравска 12, подручје града Београда 10, 
Дрииска 9, Прнморска 6, a Врбаска бановниа дола- 
зи опет на последње место, јер има свега 4 гимна- 
зије и од тих четири гимназије само су две потпуне 
у БихаИу и Баљој Луци, a две су непотпуне. Ja по- 
нављам оно што сам н прошле године казао, да би 
требало извесги, ако се већ не мисли на оснивање 
нових гимназија, извести бар један праведан распо- 
ред у појединим бановинама. Јер, господо, није npa- 
во — што je случај бно код партијских конјуктура 
— да се у једној баповини подигне велики број 
гимназија, a у другој врло мали, и то нарочито Hu- 
je право данас кад тог партијског разлога нема и 
кад више  не   одлучују   паргијски и лични интереси. 

Господо, Врбаска бановнна у целој источној 
половини нема нн једну средњу школу, a ту су се- 
дем срезова. Ове четири гимназије што имамо, оне 
су размештене у средини и иа западу бановине. Ja 
изражавам жељу среза којн заступам, да je неминов- 
на потреба да се у Дервенти, у којој je 1922 годи- 
не била основана гимназија, na укинута 1929 године, 
иако   je већ била иодигнуга до  седам   разреда, да 
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се та гимназија реактивира не само из разлога које 
сам насео, него и зато што Дерненга има све усло- 
ве за опстанак те гимназије, јер je то релативно 
јевтино место и има велику државну зграду која 
je била за ту сврху вапрзвљена тако, да у тој згра- 
ди може бнти смештена једна велика гимназија, за- 
једно са станом за директора, са великом гимна- 
стичком салом н шнроким и пространнм дворишгем. 

IIITO се тиче учитељских школа, o ibHMa, као 
стручним школама, имам друго мишлзење. Заиста, 
оно je поразна чиљеница коју нам je спомепуо Го- 
сподин Минисгар просвете да имаде, ако се не ва- 
рам, 1O0O молбеиица свршених учитељских лица: 

која ннсу добнла месга. Само ja не знам како го- 
сподии Министар просвете мисли томе злу доско- 
чити. Ja не знам, хоће ли он покушати на исти на- 
чин, xohe ли по1ш истим путем као и ii.°ron прет- 
ходник, укидајући поједнне учител^ске школе. Јер 
то je једно врло важЕШ, локално питање, веома осе- 
тљиво. AKO фактично Г. Министар просвете види да 
не може, да није у стању, с обзиром на буиет, дати 
намештеп.е свим тим свршеннм учигел.ским лицима, 
можда би се могло за једну годину дапа, можда и 
друге годипе, учинити овако нешто: затнорити једне 
године прзе рЈзреде. Затпарањем неће настатн ни- 
какан потрес у дотичним местима. Ocrahe нпак ос- 
тали разредн. Hehe се буиити они, који су почели 
у школу HIIH, a они који су можда намислили да 
уђу у школу, сада he у место у први разред отићи 
у какву другу, сгручну школу, или he се уписати 
у пети разред гимназије, 

Меии je, господо, врло жао да у финансијски 
закон иису ушли они амандманм главне управе ју- 
гословенског професорског друшгва, којима je сви- 
ма циљ унапређење и побољшање наше средње па- 
ставе. Ипак малочас.разговарају!]!! o томе са Г. Ми- 
нистром, морам изрззити своје задовољство да je on 
рекао да he накнадно бити унессн један амандман 
o побољшзњу стања наставника средњнх школа који 
су данас заиста у заостатку према својнм друговима 
истих квалификација. 

Питање директора средњнх школа врло je 
важно питап.е. Директор у средњој школи врло je 
важан фактор. Директор у средљој школи није оно, 
што je управител) осиовне школе, нли ректор висо- 
ке школе. У основној школи учигељ je за један 
разрзд, он je и наставник и предзнач и васпитач- 
Ректор високе школе, више je претставннк уннвер' 
зитета, високе школе, води администратсвне посло- 
ве, — a иначе свакн je наставник, сваки професор, у 
сноме предаваљу  потпуно самосгалаи. 

ПреШседник Др. Коста Кумануди: Господине 
посланнче, ваше je време протекло. 

Милан Ћуковић: Одмах hy, Господнне Прег- 
седниче, да завршим. У средњим школама један 
исти  наставник  предаје  у  неколико  разреда   a у 

истом разреду више насгавннка. Ko he бити"веза 
између тих наставника? Јер најважнији моменат јеу 
среди.ој настави, поред стручног знања и педагошке 
нештине дотичних наставнпка, сарадња појединих 
наставника у једном те исгом разреду Лко, госпо- 
до, те сарадње нема, онда неће битн добро Васпи- 
тна страна читавог заиода у главном je у рукама 
дирекгора. Јер наставник, no своме позиву, нема 
ни времена да се тиме толико бави. 

Днректор je онај, који дзје тон школи, којм 
ствара школску праксу, и од вештнне таквог чо- 
века зависи — ja мнслим у 900/0 случајева, и успех 
наставе и васпита1Бе у дотнчној школи. И зато je 
потребно на те школе дз долазе што спремиији, 
што вал)анији, и ако xoheTe и што амбициозиији 
људи. Ту je мало спречавао чиновнички закон, и r. 
Министар je изјавио, да he то поправити на тај 
начнн што he одмах до11И у важност одредба Закона 
o средњнм школама, да на средње школе за дн- 
ректора могу до11И и нешто млађи наставници, a не 
тек онда, кад стану мислити на пензију. 

Ja молим Г. Министрз, да све оне жеље, које 
му je главна управа југослопенског проф?сорског 
друштва поднела, у колико оне спадају у љегову 
компетенцију, да их повољно реши, иарочито ra 
молим, да реши њихове молбе оправдане, да се за 
приватне испите морају плаЈшти извесне таксе. Јер, 
господо, наставници средњих школа једини су, који 
морају иршитн један приватан посао без икакве за- 
раде и награде. Тиме heMO мн мало спречити и 
навалу, a ми се и онако тужимо, да имамо навалу 
на средње школе редовних ученика, замислите го 
саодо, навалу приватпих ученика, који дођу да np;- 
бзју, xohe ли MoiiH да положе први и други разред, 
јер ne рескирају вишта и ne плаћају ништа! Пого- 
тову je то оправдапо, јер мипистарски изасланнци, 
који треба да присустнују свнма испитнма, не MOIJ' 

то да чине, јед на једној школи, где се полажу 
сготине испита, не могу изасланици пи да прнвиро, 
a камо ли да присустаују тим испитима, Они доб' - 
вају   свој   хонорар,   a   паставпицн   пишта! 

Још бих само проговорио o једном питаљу, којо 
су и предговорници доднрпули, ато je nnTaihe паших 
школских уџбеника. Имајудва начипаиздзвап.а школ- 
ских уџбеиика. Има пачип слободпе копкурепције 
и имаде начин или систем монополнса1Ба. Код riid 
je заведен начин слободие конкуренције. Такав je 
био у предратној Србнји и у многим данаши.им 
културиим државама. Хтело се тиме да се даде 
слободаа угакмица. Како се данас поступа? Кад 
писац напише уџбеник, пошаље Министзрству про- 
свете на оцену и одобре11)е, a овај упути Просвет- 
ном савету, и овај изабере три стручна референта, 
који обично нису из једнога места; поднесу реферат, 
ако je реферат повољан, Министарство тај уџбеиик 
одобри,  т. ј.  оно  само допусти, да се у школама 
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може предавати  no  том уџбени<у. Даљ1; се Мини-лико јгдан Dnifib   ci'i  iviu;  гр)јг    или   четверо 
старство  не   брине, нити препоручује. Сад je ствар 
писца,   односно   и.еговог   издавача,   који  могу само 
рескирати.   Кад   штампа   књигу,   онда no слободној 
одлуци и уверењу сгручних  наставника   уводи се у 
школу.   Ja   мислим    да   идеалнијег   начина   не   би 
могло бити, да се избегне тако сваки протекииопи- 
зам, али видите и у тој доброј ствари увукле'су се 
и   pljase ствари. Фактично се догађа и догађало се 
да се без икаквог оправданог разлога мељају уџбе. 
ници тако рећи сваке године. To je изазвало револт 
родитСља и због тога јавност тражи, да се   заведе 
монополисање уибеника од страке државе. (Узвици: 
Тачпо).   Један   наставник   буде   премештен у другу 
школу,   on   je   у   npeljauiiboj   школи   употребљавао 
један уибеник, он се na њега   навикао,   и   прва   му 
je дужност no његовом мишљеиЈу да  уведе тај уџ- 
беник, без обзира какав се уџбеник npe употребља- 
вао. 

Господо, ми имамо закон o уџбеницнма, веро- 
ватно he ra г. Министар проснете провести. Требало je 
претходно имати уједначени правопис, требало je има- 
ти једну терминологију и номенклатуру, и коју no нај- 
новијој изјапи r. Министра исго тако имамо, и ми- 
спим да he r. Министар приступити организоцању тога 
посла. Дотле, ако се то започне ове године, треба- 
ће најмање две три године, док дођемо до јединст- 
вених уџбеника ja бнх господину Министру учииио 
једну сугесгију и предложни ово: да за ово време 
овог провизоријума не допушта мељање уџбеника 
тако често као до сада. Нека na np. изда наређење, 
да се један уџбеник, који je уведен ове годнне, мора 
на тој школи употребљавати пајмање четири године, 
и после четири годипе, ако дође, до држаних издања, 
свршеко, a ако не до1јј, овда тек после четирп го- 
дине, моћи he се уџбеници подврћи ревнзији. 

Али овом приликом бих скренуо r. Министру 
пажњу и на ово: није само потреба средње школе 
за ово, него јиш више основне школе, a ево зашто. 
Држава на крају крајева није обзиезна да излази у 
сусрет родитељима, који шаљу децу у средњу шко- 
лу, јер нема тога закона, који би приморао роднге- 
ље да шаљу децу у средњу школу, али ми имамо 
закон, који приморава родитеље да шаљу децу у 
основпу школу, na je и право, да држава изађе 
у сусоет родитељима и да појевгини школске књиге. 

Ja сам прошле године био у своме среском 
месту, у Дервенти, на почетку школске године, na 
сам видео дпојицу учитеља, где иду no чаршијп од 
дућана до дућана, купе прилог, да купе школске 
кљиге за сиромашну децу. Кад je тако у једпш 
месту, у једном прилично иапредном месту, ви мо- 
жете мислити, како ли je тек на  селу   у   данашње 

деце у разпим разредима, мора потрошити за те уџ- 
беиике? 

Зато препоручујем Г. Министру да, ако мисли 
завести државпе уценикеу наше школе, у првом реду 
нека заведе државне уџбенике у основне школе. 

Захваљују11и г. Мииистру на оволикој вољи. 
коју показује у своме раду, нарочито у љеговој на- 
мери да изведе корените реформе na свима подруч- 
јима наше настане, изјављујем, да hy гласати за 
предложени буџет. 

/Јрегпседипк' Dr. Коста Кумапуди: Реч има 
нарсдпи посланик г. Милош Драгови^ 

Милош Драговић: Кад се један крупан nocao 
сврши, онда човек одахне и каже: Хвала Богу! Исто 
то могу казати сад ja, господо, кад je у нашој npo- 
свети учињен јеааи корак, a то je да je на чело 
наше највише просветне инстнтуције дошао један 
човек, који уноси пуно разумеаања у просветну no- 
литику и којн he без све с] мње дати тим својим 
радом врло добре резулгате на јецном хаотичном 
пољу, где je било ваздан пслнтичких ' прегањања и 
партиско-политичких ■'тенденција. 

Сви велики народи, na и наш, у првом реду 
имају да благодаре за своју културу својој интели- 
гепцији. Али најјача грана тг интелигенције то je 
учнтељстио наше, које долази у широке народне 
слојевс, где му je поље рада, где живи и где се 
стално занима својим пословима. 

Ja признајем, господо, да су учитељи увек били 
носиоцн народне мисли, васпитавали народ у наци- 
оналном духу, поред културног и просветног по- 
дизања. 

И данас, господо, у нашој младој држави треба 
у првом реду посветити сву своју пажњу нашој ин- 
телигенцији. и нарочито учигељима, који имају да 
дубоко у иародну душу уклешу југословенску мисао 
и да створе ono, што су створили у маленој Србији: 
нзродну фалангу зг одбрану од свакога и од свих 
утицаја. 

Данас je нарочито тешко, господо, да се кроз 
наше проспетпе институције спроводи та просветна 
политика, јер ми>мамо једну младеж таншпЈТнерава, 
поред тога интелигепцију, на коју врло штетно утиче 
улица, на коју врло штетно утиче мода, на коју врло 
штетно утиче у опште целокупнн друштвени варљнвн 
блесак, и која чак шта више сваким даном све више 
гура ка лакомисленом животу. Ту школа има да се 
бори са том несретном улицом, има да се бори са 
друштвеним поретком, има да се бори са варљивим 
друштвеним блеском и да у нашој интелигепцнји по- 
диже дух, да je цуховно обогати. У ту службу мо- 
рају да се ставе све те институције, сва друштва и 

доба, кад сељак мора платити за уџбенике првог све школе и сви наставници у првом реду, и сви 
разреда-25 Хинара, другога разреда 35 динара, Tpeher морају бити хармонични и ту се морају допуњавати 
55 динара и четвртог 65 динара. И сад узмите, ко-    и узајамно потпомагати^до пуне мере. 
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Господо, ja морам да констатујем једну болест 
друштва: то су биоскопи. Не биоскопи у правом 
смислу, него биоскопи какви су данас, биоскопн 
без цензуре, где се тлмо гледају провале, крађе, 
љубави ег цетера. И никада се није видело, да та 
средњошколска омладина иде нарочито у те био- 
скопе да гледа програме, који he њој фактично дати 
и нешто добро и корисно. 

Узмите само, колико Hecpeiie чине бноскопи 
нашој сеоској младежи, која je случајно отишла дпе 
три године у гимназију и услед матернјалних сред- 
става вратила се у село, неспособна за земал^ске 
послове и неспособна за школовање, да под угис- 
цима фантасгичннм којн се гледају у бноскопима, 
подају се крађама и опште врло лаком животу. 

To исто могу да приметнм н нашим позориш- 
тима, којима се врло много длло — то констатујем, 
господо, да се позориштима нашим врло много дало, 
али сва та позорншта не врше ону улогу, коју су 
вршила ona предратна путујућа позоришта, где су 
боеми водили националну полнтику са дасака, гладни 
и жедни. Данас наша позоришта дају публици оно 
што публика жели, и данас публика ноди лозори- 
ште, a не позориште публику, и то je жалосна чи- 
њеница, господо! Не сме се прећи преко тога! Уз- 
мите овако једну ствар: вндите репертоар нашега На- 
родног позоришта у Београду: домаИи репертоар je 
врло редак, a највише лаки шлагери, оперете и т. д. 
(Др. Милослап СтоЈадииопи/}-. Резолуција кљижев- 
ника то je осудила.) Осудила je и то са пуним пра- 
вом, јер и ако ми не резервишемо свих 6 дана у 
нашем позоришту за домаћи националии репертоар, 
a само један једини дан у седмици за те који воле 
модерне обртаљке, онда наша позоришта неће вр- 
шити ону мисију, коју су дужни да врше, 

Господо, само типичан случај да наведем. .kдан 
мој пријатељ у Скопљу написао je позоришни комад, 
зове се „Репоња''. 

Крстио ra оним именом, како су наш сељачки 
елеменат у војсци називали у најтежим мукама. Да, 
господо, али тај комад својом појавом у Скопљу 
учинио je врло леп и врло добар утисак, тако да 
je бурно 110Јдравл>е11. Хвала Богу, ja сам сасвим 
случајно, присуствовао тој предстаии. Такав се ко- 
мад не даје на београдској позорници, јер ibera no- 
тисну друге стварн. 

Да се вратим, господо, сада на средњу школу, 
у којој, no моме упереи.у и no моме мпшл>ењу, не- 
ма континуитета нзмеђу основне школе и те средње 
школе. Док je оснонна Цјколз претежно васпитна са 
темел>ним основним образовањем, дотле насгаје npe- 
окрег са средњим школама, у којима се пази ис- 
кључиво na образонање ученика, да прошире круг 
свога знања, a васпитна страна je до апсурдума за- 
постављева. Дозволите ми, да upe рата, кад сам ja 
био ђак, није тако било.  Ja сам био екстремиста у 

социјалним схватап.има, и једнога дана мене зове 
мој катихета и почне са мном да разговлра o соци- 
јализму. Ja му благодарим, јер je вршно своју на- 
сгавничку дужиосг, те сам многе заблуде, које сам 
као млад ђак имао да уиесем у моју душу и да 
акцептирам да се у мени уроде, o извесним ствари- 
ма, поправио и дотерао na своје место. Tora данас 
пема. Нашп пасгавпици no средњнм школама, без 
претеривап.а, н сувише су бирократизирали своју на- 
ставничку дужност илн пемају методе, не предају 
предмете тако, да то што предају, предају лако, да 
постане потпуно духовпо дапо ђаку, него предају 
сувише бирократски и не воде рачуна o томе, да 
ли то ђак разуме, nero виде, да ли зна при прозив- 
ци или не. Како je то схватио ђак и до тога до- 
шао, да ли механички нли не, и o томе се не 
водп рачуна. To je велики недостатак код настг.1!- 
ника. Ja не могу да се помнрим с тим, да 
сред1вешколскн паставпици не дају љубави у то- 
лпкој мерн да са васпигве стране средњошколску 
омладину упуте правим путем, да се духовио 
богатн и свеопште образује. Ja бпх,' господо, 
увео овде једну новипу no средњим школама, што 
мислим да се и сам г. Министар nehe протииити, 
јер ie то у његовој власти врло лако администра- 
типним путем или уредбом учипити, да се рад na- 
ставпика no средшим школама ценн према успеху 
пред«ета, које предаје ђацима. Јер, господо, no че- 
му ja добијам пегицу, a 51% ученика, којима пре- 
дајем један једини предмет, добија слабу оцену? 
Неко je ту крив, и ja у првом реду осуђујем на- 
сгавнике. Друго, господо, што морам предочити a 
то je, да се обилап насгавни програм подеси прилп- 
кама, да се избаци cne што je пепотребно и су- 
вишно, a да се упесе само оно, што je потребпо. 
Јер, господо, морамо прнзнати да je насгавни про- 
грам превелики у данашњим средљим школама. 

Сад hy, господо, да пређем на основну на- 
ставу. 

Hama основпа настава, мора се признати, за 
опих 14 година од како смо се уједипили, корак- 
нула je гнгантским кораком напред, само се код о- 
сновпе наставе мора учипитн једна тешка замерка 
школама, из којнх излазе наши учитељи, тешка за- 
мерка исте онакве природе, коју сам учипио код 
кадра средњошколских настапника/И ту излазе љу- 
ди без практпчпог yMeiba, без практичног знања и 
без практичног сналажења. Опи износе само тео- 
рије које пису могле многа начела тако брзо да пре- 
несу у праксу. И, господо, није чудо, ако та млада, 
идеална учнтељска душа са' еланом дође у село да 
радн свој високи задатак, нађе се потпупо разоча- 
рана, јер пије имао ко да га научи, какоће да ра- 
ди на праксн. C тога разлога.молио бих г. Мини- 
стра проснете, да у току идуће буџетске годипе, 
или још  боље до краја ове школске године, учини 
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нешто овоме помањкању праксе, управо поправи, 
да се поставн сгални школски надзор, којн ће при- 
хватити те младе људе, који долазе на терен. Bt- 
роватно може се учинити приговор да je то скупо- 
али, господо, и ако je скупо, неопходно je, a оно 
што je неолходно нека je и скупо. 

Господо, сталан школски надзор потребан je 
још и рзди тога, што he дисциплина међу учигељима 
одржати њихов рад и њнхов позив на висини на 
којој треба да буде, a у првом реду прнјатељскнм 
саветима. Ja бих молно једпу другу ствар, да г. Миии- 
стар, ако je икако могуће, реформом згкона учини то, 
да се наша основна настава одвоји од опште у- 
правне власти. Одвоји, господо, јер je то потребно- 
Ja iiy вам навести један пример. Био сам школски 
надзорник и слушао сам где поједини срески на- 
челник обилазн школске надзорннке у општењу са 
учитељимз, na још обилазн no школама н тера иа- 
ставнике да испитују децу, a on скине капут и седи 
у кошул>и. Господо, молнм вгс лепо.то су стаари 
које се дешавају по основним школгма и које се 
не могу дозоолити јер су штетне. (Глзсови — Тако 
je! — ЈосиП Стажић: To вгл.да nehe биги сада!) 

Господо, не бих нчкако могао пропусгити при- 
лнку a да одмзх овае не кзжем и једну другу ствар, 
a то je o сталности учитељској. Јз сам за то и сва- 
кн je од вас за то, да учнтељска сталносг буде пупа 
сае допде, док се учитељ ne огреши o свој 
внсоки позив, док св )ј високи познв држн na 
внсини, до"< народу будг ауторитет, и док де- 
ци буде наставник, али само дотле, јер ne мо- 
же никако да се дозволи, као шго je био случај 
да једач учнгел) прегпори светссавску прославу у 
збор протнв претседпика општипе. Господо, молим 
вас лепо, да вам поменем и други случај, где су у- 
читељи na светосавској прослави повадили револве- 
ре једап na другога. Тн су људи онемогу11ени као 
паставници na таквим местима. Ja бпх молпо, да се 
њихов псзив и њихоп положај брапи пајепергичније 
све дотле, докле су исправпи наставпици и док су 
добри људи, који имају своје nonanjaihe као што 
треба. Али преко тих граница ne штитиги никога и 
немојмо пледирати за бруталну учитељску сталност 
јер та бругзлна учцтељска сталност може тим да 
буде изиграна, може да буде исмејана од опих љу- 
ди, којима тако високо не лежи учитељски аугори- 
тет и учитељски позив на срцу. 

Издржаваше школа то je такође једно пнтање, 
којг се само no себи naMthe и то као врло крупно. 
Општине издржавају школу n раније док су биле у 
могућносги издржавање je било лабаво, повремево 
добро, повремено врло рђацо, a сада услед нема- 
штипе, никако. 

Te околпости економске и тешкоће паилазе na 
пупо разумевац,е код паших учитеља и onu би били 
задоврљни и ga ошм шго je   минимално и неопхо- 

дно, али и тога н?мају, те бих стога молио да се 
путем једпог расписа у споразуму са r. Мпнпстром 
унутрашњих послова изда наређење свима среским 
начелннцима, a преко њих општипским судовима, у 
коме he се изричпо тражити и зчхтевати да ни један 
претседпик, ни један кмет и пи један општипски 
деловођа ne може примпти своју плагу док не буду 
задовољене пајлементарије потрсбе основче школе. 
Овде, господо, не треба нздавати закопе, али 
треба издати једпу опакпу оправдану наредбу и то 
што пре. 

Господо, питаа-е уџбеника у првом реду мора 
се врло озбил>но схватити. Mu немамо, господо, no- 
сле 14 година уннфпцирану пашу осповпу наставу, 
пемамо још сталпих државних уџбепика, пего лу- 
тамо, a нма и случа;е11а где je то било предмег 
сграховчте корупције. Ja вас молим, госнодо, да 
схватите ту потребу да мн имамо Просвегнп савет 
коме без сумп.е nehe бити тешко да изврши унпфи- 
каиију уџбепнка и да за увек пестане тога лутања. 
Г. ЋуковиЈј изнео je да се у јед:10ј школн ради no 
једннм уџбеницима, a у другој школи са друпш. Ja 
бих молио r. Мипистра да саставн једну специјалну 
комисију од чланова Просветног савета и да joj 
стави у дужност да изврши упификацију уџбеника, 
паравно, да се при том у прогрзм унесе ono што 
je најпотребније a све непотребпо избаци, јер су и 
основне школе npeonTepehene. (Мип. просвете Др. 
Станкопић: Завршеп je seli нгставни план). To je 
опда још б?л>е1 

Једпа апсолутпо потребпа ствар je, и то, дз 
се упознајемо, да се за прве две године мешају у- 
читељи н служе у оним крајевима, одакле пису. Ja 
бих пустио и захтевао да нам Хрвати долазе у Ср- 
бију и да раде no основпим школамз. (Гласови: 
Врло добро!) Па ако увиде, да треба да нас мрзе, 
да им нисмо 6paha, пека нас бар познају, пека впде 
како живимо, нека чују шта мислимо o држави, na 
ако палазе да треба да nac мрзе, нека се врате у 
своје крајене, и нека кажу истину o бра1ш српскога 
племена, a ne овако да живе под илузијама. Ja сам 
сретан што у своме срезу имам 5—6 Хрвата, na које 
сам парочито пазио и у свакој прилици питао, како 
се ocehajy и да ли желе да се врате тамо, a они су 
ми увек одговарали: ми одавде не идемо! To значи 
да се познајемо. To je резултат узајамног познавнња, 
исгинит и cpehan. 

Ja бих молио   r. Мннисгра да и све   приватне 
ове школе затвори. Апсолутно! Приватне школе na 
рочито за ону децу која подлежу обавезној насгави, 
јер кад пасгане обавезна настава, опда ту   ne може 
пико више да се меша. 

Још бих молио једпу ствар, a то je да се да- 
пашњи Закон o народним школама измени и саобразн 
фзктичким готребама и приликама, јер je штур, кон- 
традикторан и треба ra дотерати.   Он je требао да 



Стенографске белешке 31 

буде догеран једиим прагшл1икзм кога, хвала Богу, 
за ове две трн годнне немамо. 

ETO, господо, сад да завршим и да вам пружим 
задовољство, и себи и вама, изјашпЈавајући се.да hy 
за овај буџет гласати. (Пљесак и усклици:   Живео!) 

ПоШпрешседник Карло Ковачевић: Реч има 
народпи посланик г. Милан Петковић. 

Милан Петковић: Господо иародни посллници, 
просвећеност, која се добнја кроз основну нРставу 
у осиовиој школи, јесге или бар у најман.у руку 
треба да буде, у садашњем 20crcweliy, оно најосно- 
вније и пајелементарније право свзког грађапина кул- 
турне земље у области просвете. После оног мате- 
ријалног насушног хле^з, у 20 стол( \\у, које се радо 
и иазива столеНе културе и цнвилизације, на прпо 
место долази потреба основне просвете, која je та- 
кође насушиа потреба сваког иашег гргђаннна. Ова 
насушност основне просвете намеће иам се, господо, 
no сили замаха умногг напредовања и развијзња у 
свему свету, у 20 сголеЈју. Ko xo]ie да схвати, како 
je велики размач кзмеђу оиога, који je исконструи- 
сао свзјим умом, својим развијепнм и прсквећеним 
умом, зугомобил и аероплан, ко je исконсгруисао те 
лефон и телеграф и сва друга модерна техничка о- 
руђа, ко xohe, господо, да то схвати, да схватн ко- 
лик je тај размак, тај he осетити у својој ду ви ко- 
лика се неправда чипи onoj нашој браћв, нашим rpa- 
1јанима, којима није ви огновна просвета доступна. 
A тих, господо, тих и таквих нма в?лики процент 
у нашој земљи. Има крајева где нзсел.ени простори 
у дужини no 30 км., и у шириаи преко 20 км. не- 
мају ни једне основне школе, a на томе прозтору 
живи 10—15—20.000 душа. Ти су крајеви, господо, 
у Дрииској баноиини и то баш у срезозима, којн 
чине средину ове банонине, a то су срезови Зпор- 
нички, Сребрнички, Власеннчки, Кладзн.ски и добар 
део Тузланског среза. У свакоме од ових срезова, 
господо'110сла11иии, и гссподине Минпстре, има про- 
стора у дужини, као што рекох, од 20—25 км. a у .. 
шириви no 10—15 и 20 км., a да на читавом том I 
простору нема ни једче школе, иако на том насе- 
л>еном простору живи no 10—15.000 душа. 

У реферату начелннка Просветног одел.е1Ба 
Дринске бановине, који je прошле године подиесен 
банском нећу Дринске банонине, стајало je тврђен.е, 
да у Дринској бановини, нарочито у њевим цеи- 
тралним срезовима, овима које наведох, у читапој 
Краљевини Југославији ваада највећи процент ne- 
писмепости, јер се у иеким срезонима, кзо у Зиор- 
ничком и Кладањском, проиент неписмености пење 
до 94%. У Зворничком срезу у 6 општина, које се 
ређају једна до друге, на простору у дужини преко 
40 км., a у ширини преко 25 км., нема господине 
Министре, ни једне једине осковне школе. Исгина 
у две општине од ових б општнна грзде се две 
школе и оне be битн вероватно убрзо готово, a че- 

тири општине остзју и даље потпуно без и једне 
једине школе, a na томе просгору живи, господо, 
најмап.е преко 30.000 стаиовника и тај простор си- 
гурно no површнни износи преко 600 кмг, a то je 
сигурио површина једног осредњег среза. 

Ja знам, госполо, када у једноме срезу сусед- 
ном овим централним срезовима Дрипске бановине, 
Рогатичкои срезу, за време туђинске управе, пије 
било више иего четири основне школе, две др- 
жавне, једна у среском месту, једна уједној другој 
варошицн, a на селима ни једна, него je било свега 
две копфесопалне српске школе. Данас у томе 
срезу има преко 25 осноаннх школа. Значи, господо, 
ослобо1]е11>е je дошло оном срезу у пуном смислу 
речи и они су се ослободили и од таме, a суседнп 
срезови овога cpehnora среза још н даиас и дал,е 
чаме у тамч, na вас молим, господине Министре, да 
се обоатите са што више помоћи на ове централнс 
срезове у Дринској бановини, која такође заузима 
и централни положај у нашој држави. 

Према програму начелника просветног оде- 
лен.а Донпске бановине требало би у озим цептрал- 
ним срезовима подизати три до четири школе го- 
днши," у свакоме срезу, na да се за шест до седам 
година изради онолнко основних школа, колпко не 
би било много, него би се тек могло рећи, да су 
ти срезови приближно подмирепи са школским згрг1- 
дама. Зато, господо, разумеНете ме што сам, нала- 
зећн се у непосредној близинн ових срезова и што 
je ту и Срез власенички, који имам част претстав- 
л.атн, што сам одмах, чим je израђен буџет Мини- 
старстла просвете, одмах узео и погледао партију 
која je одређена на помоћ за rpaljeibe осповпнх 
школа у сиромашним крајевима. И на моје велнко 
изненађење нашао сам да je у овогодишп>ем буџету 
та ставка врло мала н чак мања, него што je била 
у процлогодишњем буџету за 1 милијон дипзра. 
Ова сгавка у предложспом буџету предвиђена je 
свега у суми 2 милиона динара. A није дзвпо било, 
господо, када се je no 2 милијопа и више давало 
noMoiiH из државних средсгава за градњу осповних 
школа no једној јединој жупанијн, a ne за читаву 
државу. 

Господо, ja искрено да кажем. кад сам иаишао 
на ову цифру, ja сам замерио Фииансијском одбору, 
који je вршио исправке поједипих партија и пози- 
ција, које су предложене у првобитном предлогу 
буџета Министарсгва просвете. Из иззештзја Фннан- 
сијског одбора види се, да je Фивансијски одбор 
вршно извесне измене баш и у буџету Мипистар- 
ства просвете, и када je дошао до ове партије која 
носн број 291, a која се односн на noMoli за rpaflii>y 
школа у сиромашним крајеиима, није се на ту пар- 
тију ни осврнуо ни повисио je ни за један динар, a 
партију пред њом под бројем 290 која je одређена 
за издржавање школа за дома1јице и разне течајеее 
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повисио je ca 176.000 динара. Ja се, rocnoto, не 
слажем са опим предговориицима KOJ'H су указнпали 
на велику своту ОЕОгодиш11.ег предложеног буџета 
Минисгарства просвете. Не слажем се ни са онима 
који су подвргли критици тај буџет и рекли да 
оволики буџег апсолутно ке би смео никако 
бнти. Ja се не слажем с љим?, али се не могу сло- 
жити ни са оним члановима Финансијског одбора, 
који нису имали na уму ове и онакне крајеве, a то 
су све деловн наше Отаџбине, што ннсу упели за 
тај циљ бар двоструко Beiiy своту, него шго ie пред- 
ложена у предлогу министарском. 

Ja, господо, немам тсчне статистичке податке 
o стап.у основне просвете у осталнм баноиииама 
наше КралЈевчне, али сг.м убијеђен, да ии једиа бано- 
пина, изузев Врбаске, не стоји слабије у погледу 
основпе наставе од Дринске бановине. (Један глас: 
Вардарска!,) Ие стоји с обзиром на иростор и број 
становиика ни Вардарска rope од Дрннске. Ако по- 
гледате у предлогу буџста, вндећеге да у Вардар- 
ској баповини има предвиђепо месга за 1408 школ- 
скнх надзорннка управнтел.а и учитељз, a Лринска 
бановина има свега 1282 предвиђепа месга школских 
надзорвика, управител,а и учителЈа, a Дрииска ба- 
новина je већа no просгору и броју сгаповника него 
^ардарска. Да je дао Бог да буде боље и ja не бих 
имао ништа иротиву тога, него б^х се томе само 
радовао, јер би лакше било помо1ш две него три 
банонине које су у томе погледу оскудне. 

Зато при оврквом стању и при оваквој ситуа- 
цији основне просвете у Дринсној бановини, ja хоћу 
са овога места да учиним  апел и na вгс другове и 
господу посланике, a и на вас г. Мииистре, да и од 
ове скромне своте, која je предвиђена као помоН за 
грађеље осповких школа, да се већим и претежним 
делом те партије обрати пажп.а Дринској бановини, 
ие бн ли ona бар приближво стигла no броју школа 
и no броју својнх писмеиих сннова осгале своје се- 
стре баповипе. Овај апел, jaynyliyjeM у пуном уве- 
peiiiy   да   he Г. Мипистар  разумети   н   схнатити ту 
пашу молбу,   a   ja   то   своје  yi!epeihe оснивам и ва 
свему оаоме,   што   смо данас чули од I". Мннистра, 
када je нзлагао свој експозе o буџету Миансгарства 
просвете.   Јер   самлу томе експозеу осегио ne само 
његово  правнлпо разумеван.е и схватап.е,   него сам 
осетио  још и пешто внше и потребније од разуме- 
naiba и схватап.а, осетио сам добру вољу 11>егову и 
искрепу ЛЈубав за све крајеве наше Отаџбине, да би 
се сви TU крајеви   једнако просветпо у свакоме no- 
гледу почели и паставилп даље развнјати.   To  уве- 
ргп^е које сам сгекао   из   евспозеа и говора г. Ми- 
пистра,   то су потврдилн и остала   г. r. предговор- 
иици.   И они су изнели   у спојим говорима и napo- 
чито   истакли и подвуклн   једпо   велико   празнање 
господину  Миписру   н велико убе1)ење,  да he ca- 
flauiibn   господин Министсф лично учипити све што 

може у граннцама буџетскнх могућности, да изврши 
потребне реформе, не само у основној, средп.ој и 
великошколској настави, него да he се такође обра- 
тити и оним крајевима наше Отаџбине који су у 
просветпом погледу заостали, a који су такође део 
наше целине. 

Многа господа предгопорпици расправл>али су 
лнјепо и стручно многа питаља из сбласги осповпе, 
средње и великошколске каставе. Ja сам их слушао 
с радош11у у уверењу, да њихови крајеви не оску- 
дијевају у школама, ni немају потребе, да се баве 
пнтањем градњи школа, него се бане пигањем што 
боЛ)ег и успјешнијег рада већ постојећих школа. Ja 
се томе искрено радујем, и вјерујем, да he ме н та 
и сва остада господа послапици другарски помо1ш 
у мом апелу, да се — како мало npe рекох — од 
одобрене суме за noMoh ва градњу школа у сиро- 
машним крзјевнма, даде већи дио на дринску бано- 
вину, и то на ове пајоскудније крајеве. 

Господо, ja hy још само са пеколико речн да 
се осарпем нз једну ствар коју су истицали и многи 
предговорници, na зато није потребно да то деталЈ- 
но образлажем, јер je довољно образложепо од 
стрзве стру-ших лица, учител^а и професора. To je 
питаље једнообразности школских уџбеннка. Због 
тога што до сада ннсмо имали једпообразпих уцбе- 
ника, ми смо Mhoro трпилн и морално и материјал- 
но. Морална штета сасгојн се у том, што се процес 
нашег националпог амалгамисаН)а и претапа11>а успо- 
рио и што je наше пациопалпо стапање и cpaijon.e, 
у колико треба да буде потпомогпуто и основном 
пасгавом, сигурно одгођено за пеколико годнна. Ма- 
теријалпа штета потиче отуда што многи родитељи 
имају1ш у једпој основпој школи двоје или троје 
деце, не могу исте уџбенике да употребе за млађу 
и старију децу из разлога шго се ти уибшици стал- 
iio мењају и вазда пови препоручују. У упутрашњо- 
сти наше землзе створено je због тога увере11)е, да 
се с тим уџбеницима прави само једна печасна тр- 
говина. (Одобравзње и узвнци: Тако je.) 

Господо, пек^лико предговорника дотакли cv 
се и питан.а упрошћеља процедуре за добијањедо- 
звола за подизање осповних школа, нарочито у no- 
гледу упрошћења школских ллапова и то наричито 
због матернјалпих разлога. Ево како у том погледу 
стоји стаар у четири до пет срезова у средишту Дрин- 
ске бановипе, који и онако оскудевају са школама. 
Ha два три месга у тим срезовима у задп.е две три 
године, ннпцијативом самога народа, покренуто je пи- 
таи>е под^заља школа, и верујте. господипе Мини- 
стре, да je морало npoTehn годину и две дана, док 
се je добио план, док je комнсија изашла na лкце 
места да изабере место за школу, док je срески на- 
челпик као члан комнсије саставио извештај спровео 
ra техпичком одеЛ)Ку, a овој Банској управн. Док су 
се cne те формалпости проводиле, протекла јеривно 
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једна и no година дана (Један глас: И три године.) 
Ja износим конкргтан пример, где се je десило, да 
je од онога времена кад се у нарозу појавила жеља 
да се подигне школа, na до времена кад je тај акт 
са извештајем ко.мисије дошао до бановине, проте' 
кло годину и no дана. Ja вас молим, господине Ми- 
нистре, да овоме посветиге нарочкту пажњу и да 
настојиге да се упр^сти ова процедура. 

Господо, у данашње време ни у крајевима, где 
на простору од 600 квадратних километар?, нема ни 
једне основне школе, ту ne може да се приступипо- 
диззијУ зграда за школе, ако се ne поступи no 
оном плаиу који je прописан. Питам нас, да ли je 
оправдано држаги се тачно прописаиог плана, у 
ксме су преавнђени поред потребне учионице и 
учитељског стана и једна велика просторија зз 
1)ачку трпезарију, просгорија за бању и још пеке 
споредне просторије, na макар се и ne подкгла 
школа. Зар пије бол>е и паметније uoanhu школу 
без тих споредних просторија са оиим пеопходно 
потребним, a ca далеко мањим трошком? Свакако да 
je то боае него држе11И се строго прописжог плана 
одгаЈјати подизање школа на 5—10, na н 20 година. 

Ja молим r. Мимистра, да нзволи обратити па- 
жњу на ово што сам истакао, нарочито што се тиче 
Дринске бановиие. Са овим апелом, a верујуНи да 
he r. Министар усвојнти one паше умеспе н осно- 
нане примедбе, ja зазршујем и изјављујем да hy гла- 
сати за буцег Мипистарстпа просвете. 

Пошаретседнпк Карло Ковачевић: Реч кма 
г.   Милинко Милутиновић. 

Мплинко Мнлутиновић: Господо посланици, 
кад je пред taivia буџет Мииистарства проспете, сма- 
трам за своју дужност да кажем неколико речи у 
име мога Среза драгачевског. Бићу сасвим кратак, 
јер je време поодмакло, a пема овде пи посланика, 
али баш ме за то бригз, ту je господчн Мипистар, д^ 
он мује. 

Гослодо посланици и господипе Миннстре, пози- 
иија за подизање нових осповних школа у буџету 
сувнше je мал^. Ja бих ту позицију просто удво- 
стручио и онда би, драге воље, глг.сао за то. 

У мом Драгачепском срезу има свега 16 школа. 
Има их које су склоне пзду и оне треба да се кли 
руше na да се зидају нове, или да им се притекне 
у помоћ na да се опрапе. Исго тако има школа, 
где ne могу саи ђаци да стану, na npe подпе иде у 
школу први и други разред, a после подпе трећи и 
четврти или једпогн дана дође први и други разред 
a другога дана rpehn и четвртп, У тих 16 школа 
има 46 насгавника са 2.877 ђака. Кад се узме у 16 
школа no 4 разреда, кад се 16 помножи са 4, онда 
имате 64  разрез.а a cnera учитеља n учитељида 46. 

Господинс,, Миписгре, да ли могу тих 46 на- 
савника учити свих 64 разреда ђака? To je немо- 
ryiie. Ja бих зато молно господина Министра, да no- 

стави још наставпика, тако да свака школа добије 
бар и no једну учитељицу, која би обучавала раду 
женску децу. Јер има школа у којима иема учите- 
љице и кад сам ja обилазећи општиие пигао људе, 
они су мн казали као алсолугпо потребно да свака 
школа има no једиу учитељицу за обучавап.е жен- 
ске деце. 

Господипе Минисгре, фебруара месеца 1932 г., 
ово молнм да прибилежите, иа молбу одбора школ- 
ског у Осионици за noMoh да се школска згрзда 
доврши, Мипистарство je одобрило и преко пачел- 
ника среског послало суму од 8.000 динзра за до- 
npujeib" те школе. Ta одлука o додел,ивашу ове по- 
моћи саопштена je школском одбору, н onaj je no- 
слао признапицу на ту суму. Министарство je издало 
палог Дирекцији у Сарајену да се та сума исплати. 
Међугнм, та сума била je Beli издата другоме. И сад 
ja мислим, кад je одбор потписао и послао прнзиа- 
ппцу, кад je одбору neli бнло саопштено, да му 
je та сума Д'Јдел,ена, a село je гамо подпгло згра- 
ду и педостЈјала му je само та сума за довршеше, 
онда није смело бити да се та сума исшатн друго- 
ме a не школи Осионичкој. 

У мојој општини, у Горачићу, школа je поди- 
гнута још npe 42 године. Она je сада напрсла na 
три и више места и прети опаспосг ђацнма ако и 
даље у тој школи остану. Школски одбор тражио 
je npe пола године молбом, na je чак и повац noc- 
лао да се израде планови за преправку школске 
зграде и из Ужица долазио je иllжиlbep) који je 
прегледао место и шго сако да изради планове да 
се школа пеким стегама учврсти или изврше друге 
неке преправке. Мсђутим, од тога данас нема ништа, 
ма да je одбор писао неколико пута и у Ужице и 
у бановину, али планозе o томе никако вије добио. 

Хоћу сада да кажем да се слажем са предго- 
ворником г. Драгоиићем, у томе, дз би требало учи- 
теље из Хрватске слати овамо у наше крајеве ради 
упознавања са људимз, a наше учитеље слати тамо 
у њихове крајеве, те да једии и други виде како 
народ мисли, јер he од тога несумњиво бнти велике 
корисги. Ево вам примера. У селу Грабу дошао je 
npe годину дана за учитеља једап Хрват, na су no- 
сле извесног времена наши људн одмах казали: „Ето, 
ми смо мислили да су Хрпати сасвим други људи." 
Исто тако и овај учитељ Хрпат промснио je сада 
мишљење и иели да je и on сада видео да су паши 
л,уди сасвим други ЛјУди, a не онакви какве су их 
тамо у Хрватској замшшпали. И онај учитељ Хрваг, 
сада више ne жели и ne тражи да re врати у Хр. 
ватску, јер се и овде одличпо oceha. C тим сам за- 
вршио. ИзјавлЈујем да hy гласати за овај буџет. 

ПотПрешседник Драгутин Нарло Ковачевић: 
Прекидам седницу с тим да се настави no подпе у 
четири сата. 

Седвнца je прекипуга у 13.30 часова, 
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— Наставак сединце у 4 cara no подне — 
Претседник Др. Коста Кумануди: Наставља- 

мо седницу. Има реч r. Др. Вошњак. 
Др. Богумил Вошњак: Господо народни послз- 

ници, ja немам намере да говорим оцелом опсегу ју- 
гословенске просвете. Ja сматрам, да je југословен- 
ска просвета једна необрађена њива. Господо, ja не- 
hy да говорим o cnojoj личности. Ja бих хтео са 
мо да кажем, да сам већ 1902 године публицирао 
своју прву књигу и ради тога хоћу пре спега да ro- 
ворим o ауторском праву. 

Ауторско правни односи су несређеии. Контро- 
ла Министарства просвете није довол^но моћна због 
недовољних ззконских прописа. Међутнм, баш један 
великн јавни иитерес захтева да интереси аутора 
буду samTHlieHu, да ne остану незаштићени, као што 
су данас. Привагнп агенти пемилице и без икаквих 
скрупула искоришћују свој монополски положај. 
Они врше иаплату аугорскнх права неконтролисано 
и без икаквих   сталннх   тарифа,   сасвим самовољно. 

Уз то onu се данас ставл^ају у службу страног 
капитала, који je пепрнјатељскн расположен према 
иашим домаћим аутгрима, и преко ауторсксг 
удружења, ми на тај начин директно помажемо 
да се паша национална уметпост угуши, иако она 
и иначе нема бог зпа какве услове за свој развој- 
AKO се у најкраћем времену ne донесе закон, којн 
би регулисао односе тих агената, онда je најпри- 
родније, да се укине постојећи закоц o заштити ау 
торског права (Министар просвете Др. Раоенко Стан 
Koeuh: Beh je готов пацрт), јер ми смо донели тај 
закон стварио у интергсу странаца и ПјИХовнх агена 
та и наше ауторе изложили шикани страног капи" 
тала. 

Господине Мнннстре, извиниге, ja сам почео 
говорити o једној ствари у вашем отсустиу и сада hy 
бити слободан да наставим. 

Ja сам са овога места говорно једачпут o по- 
буни анђела и екселенцији, a caia hy говорити o 
побуни нопипарз. 

ПреШсешшк Др. Коста Кумануди: Молим вас, 
господиие посланиче, да говорнте o буџету. 

Др. Богумил Вошњак: (наставл.а), да, ja го- 
ворим   o   буџету. 

Ja мислнм да je ту једна велнка погрешка у 
целом узгоју нашег новннарства, пошто ми нгмамо 
у нашој земл^и ни једну новинарску школу. To je 
у вези са просветом. 

Прешседншс Др. КостаКумануди: Молим вас 
господнне посланиче, гозорите o буџету. 

Др. Богумпл Вошњак: Ja iiy доказати, 
господиие Претседпнче, да говорим o буџету. 

Пошто ja претпостављам једну иовииарску шко- 
лу, као школу која he у првом реду гајитн соци- 
јална и економска питања, то сам ja мишљења да би 
овакву једцу аколу требало отвориги на једном од 

наших универзигета и ja мислим, да би то била 
много важнија од извесних — ja не зиам, колнко ми 
имамо филолошких катедра на разним ујшверзите- 
тима... (Министар просвеге Др. Pademco Станковић: 
Осамиаест.) Ипак нешто што би бчпо мцого важ. 
није, то су катедре журналисгике на^нашим универ- 
зитегима и оне би се моглг отворити не можда у 
смислу једне праве кзтедре, него ла би се једноме 
правноме факултету доделила такпа новинарска шко- 
ла, где би се могло стећи потребно новннарско зна- 
ње. Ja вас упозорујем да би се једиа оваква нови- 
нарска школа у вези са правним фткултетом могла 
основаги у ЈЂубљзни {РисШо Tiomh: Сзе ћема та. 
мо, тамо ћемо и Стандард звучнике). 

Дакле, ради тога, пошто je Љубл^на један от- 
ворен прозор према Западу. Ja бих молио г. Мини- 
стра, да он ову мисао o једиој новинарској школи, 
која he нашнм новинарима ппказати, шта je данзс 
главни смисао савременога живота, да то није no- 
лчт>ч-а свађа, да то нису пунктације, — да ту ми- 
сао озбнљно узме у рзсматрање. 

ПрсШседнпк Др. Коста Куманудм: To што го- 
ворите не спада у буџет Министарства просвете. 

Др. Богумил Вошљак: наставља то je све 
у вези са буџетом, јер ja тражим новинарску шко- 
лу у вези са фзкултетом. 

Претседлик Др. Коста Кумануди; По други 
пут вас опомињем да говорите само o буџегу. 

Др. Богумпл Вошњак: Ово je свакако у ве- 
зи са ресором Г. Министра. 

Господине Министре, пре него што сте дошли, 
ja сам коззо да je наша просвета једна необрађеча 
њива и то услед иаших пзртијских режима npe 6 
јануара, који нису дозвољавали да наша просвета 
пође једним југословенским правцем. Ja се посве 
слажем са онима који су изразили, да сте ви пот- 
пуно створени за ово место. Ja вас позпајем KSO 

човека нензмерно благог и хуманитарног, јер сам то 
имао прилике да искусим у једном врло тешком мо- 
менту. Тада сзм ja видео ваие срце. Сви ми оце- 
њујемо једнога Миннстра no пеговим првим имено- 
вањима и ja вам могу честитати Господип? МппгЈстре, 
да je паш први акт, ваше прво имеповаше, оно ва- 
шег помоћника г. Дворниковића доказ, да сте ви 
прави човек, na правои месту и у правоме момеату. 
(Рпста Ђокић упада у реч и смеје се.) Ти се Ри- 
сто, ne смеш смејати, јер ти од ове ствари ништл не 
разумеш. 

Факат да je г. Дворниковић првим актом г. 
Мпнистра паименовпп за његовог помоћпика, то 
спада у ову дебату , јер треба похвалпти г. Мини- 
стра кад je на ово место поставио г. Дворникови- 
ha, једног опробаног искрепог и вг.преапо способ- 
ног Југословепа (Жагор). Ja ne могу овом прили- 
ком да расправљам o саима просветцим проблемимз 
које би требало   решити,   He когу   то  да учиним 
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данас на томе месту, али ja се нвдаи да hy ^мати 
прилике да г. Миннсгру изаожгм н лично својетле- 
дчште na пр:блем југословенске просвете. A ja 
овом приликом xohy самода кажем да без добре 
југослоценске просвете и без доброг; југослопенског 
Минисгра просвете, нема прзве Југославије 

Прешседннк Др. Коста Куманудч: Има р:ч 
г.  Ристо Ђокић, 

Рлсто Ђокић: Господо, ja из могу прлвити 
Г.Миннстру просв^те овакве комплименте као r. Вош- 
њак, рли могу peim једчу'стаар: да je он^честиг, до- 
бар и нредан човек и д3 смо ми данас зздовплјНи њего- 
вим FM01''- 

Пошто се r. Мини-.тар у нзчелној дебаги a и у 
своме експозеу више бавио средњом школом и уни- 
верзитетима, ja бих желео'само да му скрен?м иаж- 
iby  na ссноину наставу. Mu у нтшим селима нскори- 
шћујемо основне  школе. 

И према Университету и према средњој наста- 
ви основне школе су запушт-Mie.: Пореа, тогаЗшто 
основних школт има мало, једпаЈе сгвдр што je грз- 
д1ва основних школј отежана, и ако не дође rpilje- 
п.е школа у руке г. Минисгру просвеге, и не буде 
имао у свзме р"сору своје архигекте, вего грађ-гње 
основних школа и далЈе будејтздило Мипнстарстао 
грађевина, сгвар се неће ни у колнко побољшати. 
Према томе мојеје ми11№ење да грађеи>е осиовинх 
школз треба да буде под коитролом Министра про- 
свеге. По до:адаш11>ој праксп, г сподо, за rpaljetbe 
основних ииола даиале су нзвтсну дот^цију^банске 
управе и док je дошлв к мисија Министарствз гра- 
IjeaHHa, док je дошао надзориик путева, и док су 
друге комисије дошле, та помоћ од 10.000 динара 
готово je потрошена, јер je на комисијепотрлпено 
преко 8 000 динара. Ако хоће да се рапи, треба да 
се ради са вољом, јер народ кад даје зз школу, он 
xche да их даје за школу, a не за комисију. 

Што се тиче средње маставе и њу треба муло 
напустити н упутити те људе који иду у ср?дњу 
школу другим правцем, дз магу видети користи од 
школе. До скоро, господо, ми смо говорили, кгко не- 
мамо интелигенције, док je сад HMIMO више, него 
шго требз, што je случај нарочито са људима нз 
учитељске школе из Словеније. Ta школа лифгрује 
годишње no 600 учитељских спага, од KOJI'X може 
да се само упогреби 50 на попуњавање празних ме- 
ста. Кзд тако стојн ствзр, ja вас питам, шта ћемо рз- 
дити и како ћемозапоглити оних 450 учитеља којих 
je остало без^еста, који не говоресрпски и хрватски 
но сзмо словеначкч. 

Сад, гос-^одо, прелазим на Универзитег. Ми не 
требз да се отимамо да ли he Универзитег бити у 
Београду или Суботици, Скопљу, Сарајеву или Љуб- 
л.ани, него моје je мишљење како иначе стојимо 
пред доношењем закона o компетенцији бановина, 
да Мииистар поради да сав терет који Универзитети 

изчсћују падз 50% њихових издржаван.з na банови- 
не која има Унизерзнгет. Кад би то било, онда го- 
саодип B^ujbaK ne би трзжиа Ушшерзигег за но- 
винарг^у Љубљапн, него би тај Универзиг.т треба- 
ло дати Счрајеву {Чује се; Да н ono нешго пла11а!) 
Ми пр^стзјемо Д1 пдаћДИО, јер и ипзчг плаћзмо за 
издржавање очога Уннвгрзитгта који je у ЉуЗљчни. 
Исто тако сматрзм, да ou који xohe да уче зз шу- 
марског инкењерз, бол)"; дј у Сарзјеву то уче него 
у Љубљани, јер у Бо:ни имз вишг шума те би 
имали и прзксу на терепу, a друго je због тога, 
што onu којч уче Упиверзигет у Лзубљапи, ne по- 
знају паш језик, јер словепачки језик није исго што 
je хрватски и српски. 

Исго тако молио бих г. Мнчисгра просвете, да 
прилчком прем»штаја учитељских снагл то'врши са 
више обазрквости, јер постоји шикана и ћефова 
можда и нзродннх посланика, можда и других; и да 
премештаји буду вршени у доба кзд нзискује по- 
трг.бз тога и кад треба, Поједина г.г. Мипистрнтре- 
ба да се спор^зумевају, a не да свак рзди на своју 
руку, да једно ради бирташ, друго келнер н т. д. и 
долгзи до тога, као шгојебио случај са једним мо- 
јим пријатељ0м) који je премештен нз Призрена са 
жепом нгсгавницом, како he се раставити од жене, 
кад ирквени суднеда да се растави, a Мипистар не 
може дз je премести из разних обзира, Стога осга- 
ла гг. Минисгри требали би у том погледу да буду 
у договору са r. Мимистром просвете, да му олак- 
шају nocao, или би морало доћн до целибата, као 
што je било под Аустроугарском Монархијом: учн- 
тел.чца ако се удалз, престаје бити учитељица, или 
да се ова пажља укаже г. Миинстру просвеге, да 
се олакша ова работа. Г. Миписгар просвеге водио 
би рачуна, које су учитељице удате. 

O грздњи школа мало пре сам говорио, али 
xohy да нзпомепем и то: има у Босни н Херцего- 
BHiiH на многим местима, a у моме срезу позпзјем 
две напуштене зграде, које припадају Мипнстарсгву 
шумз Обе су зграде на згодном месту, али рздн 
лнквидирања једиог шумског предузећ?, оне су 
празне. Оне аропадзју, стакла су сељаци разпели — 
опи хвзла Богу и не знају чузати државну имовину 
— п те се зграде упропашћују потпуно, али Ми- 
ни.тарство шума противило се, да ове зграде уступи 
Министарству просвете за осповну школу. Верујем, 
да има тих случај^ва у читавој држави. 

Озде смо јутрос чули лепо излагање г. Му- 
лглића o помагању позоришта и o и.иховој потреби. 
Ja не зпем, господо, у оваком времепу, да ми икако 
водимо рачуна o позориштима. Добро би било, ако 
бн позорншта била као пекадашЕва, која су зала- 
зила no кссабама и варошнма, да мали грађани и 
сел>ак види, али давати неку комоцију Београду, 
Загребу, Сзрајеву и пеколиципи велики^ градова, 
милионске потпоре даваТи,   a да сељак   и   село   H 
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вароши и мале варошице немају ништа од тога и 
да то иде на њихов заједпички терет, то није 
право! 

Ja мислим, да би требало сећи буџег позо- 
ришта и стварати путујућа позоришта слично Глајхо- 
вом циркусу, који иде од вароши до вароши. (Смех.) 
Пола Београда ne би пикада видело слона, да није 
Глајх дошао, na зашто и наше село не би видело 
позориште, макар под једном церадом? 

Ове сам иапомене учинио у пајбољој намери. 
Ja се бојим, да нисмо и превише похвалили г. Мн- 
нистра просвете, али верујем у шегове добре на- 
мере и да he узети ове напомене, o 1вима водити 
рачуна, и зато hy глзсати за буџег Министарства 
просвете. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч има 
народни посланик г. Север  Варда. 

Север Варда: Господо народни посланици, у 
моме крају живи претежно сељачки народ, који je 
неписмен и још данас нема основних школа, na има 
у моме срезу доста села, који вапију за школом, a 
не могу да до школе дођу. Kao пример, навешћу у 
општини мојој Сињској, село Бителић, које има 350 
дима, скоро 2000 сгаповника, a још нема основне 
школе. Годнне 1880 било je говора у далматннском 
сабору у Задру, што Бителић нема основне школе, 

Није до сељачког иарода, што школа нема, јер 
сељак моли да му се деца школују, a није ни до 
опћине, која je последњих година показала много ини- 
цијативе и допринела доста жртава, na засновала 
градит десетак нових школскнх зграда, seh je после- 
дица данашње привредне кризе, која онемогућава 
и општини и сељаку да довршавају илн зндају нове 
школе, јер je народ у великој несгашици и биједи 
и није у стању ма шта да новчано допринесе, a још 
je маше у стању опћина да доприиесе, јер су joj 
фииансијске прилике очајне. 

Tora ради господи народнн посланици, ja држим, 
да je прва и најпреча наша дужност посветити нај- 
већу бригу осигурању сеоских школа е да така свако 
село имадне своју школу, јер je у дзнашљици највећа 
потреба која мора да предњачи сваки наш рад и 
када видимо како Наш сељак жели школу, како наш 
сељак разумијева важност шкг,ле, ми не смијемо да 
од наше стране не порадимо све Morylie да до тога 
дођемо. 

Ja морам захвалити 1'осподину Министру про- 
свете, на досадашњој помоћи које je Минисгарство 
просвете дало за осниваше основних школа a исто 
тако да га најлепше замолим да у помоћи на уса- 
вршавању и осннвању нових школа no селима буде 
и даље обилато помогао, a ми народни посланици 
да дадемо Господину Министру потребна изванредна 
средства да се основна просвета проведе у свим се- 
лима и да ову елементарну потребу дадемо нашем 
сељаку, овом извору, како рече  јуче  r,  др. Тоуро 

Остојић, извору наше националне енергије  и uanpe- 
тка. • 

Господо народни посланици,   xohy   сада   гово- 
рити o сињској гимназији. Ова je гимназија била три 
пута подчгвута на потпуву гимназију, a три je пуга 
била редуцирана. Оваконе  промјене  колико  непри- 
лика изазивају код   грађансга и   родитеља   лако   je 
схватљиво, јер je то доводило до  прекида школова- 
ња и до ћегодоваља   код  грађаиства.   Последњи  je 
пуг сињска гимназија била успоставл^ења   на потпу- 
ну   гимназију   након   пригодног   пропутовања   кроз 
Снњ тадашп.ег Мннистра просвете   r. Боже   Макси- 
иовића, који je, када je   видео   зграду   гимназије   и 
њезин уређа], те чуо молбе Сиљзна, успоставио  ro- 
нова потпуну гимназију, на чему му грађанство Сиња 
трајпо благодари.  Лањске   године   пригодом   реду- 
кције средњих школа, била je рецуцирзна и сињска 
гимназија и од погпуне гимнгзије била je редудира- 
на на нижу гимназију. Опћина  у том момевту пуном 
очаја за родитеље н децу, у шјбољој жељи да дођу 
у сусрет rp' ЈЈанству успоставила je самоусправву ви- 
шу гимназију, мислећи, да he она   моћи издржзвати 
све трошкове такове установе, и ие слутчћи   да   he 
релуциране средње школе понова бити  успоставље- 
»е. 

Када су пак, редуииране средље школе прошле 
године, након кратког времена, понова биле успоста- 
вљене, ва наше велико изненађеиЈе све су биле 
успосгављене сем самих четири гимиазије и то Снњ, 
Дарувар, Косовска Митровица и Свилајнац, 

ETO, господо, TO je, ono што нас боли, то je 
оно што je најтеже да je 30 и више средшчх школа 
било понова успостанљено, a без разлога само 4 горе 
споменуге школе остале ргдуциране. Како сам прије 
споменуо услед тешких привреаних прилика које 
владају у народу, onimna je cnibCKa доспјела у не- 
MoryliHOCT да преузете обавезе удовол>ава, јер са 
дана у дан економскр joj се прилике погоршавају. 

AKO прегледпмо број средњих школа у При- 
морској бановини, то heMO видгти да Шибеник има 
двије, да Сплит има три, a Мостар двије средње 
школе и потом осим ових трију мјесга ни једно у 
цијелој банопини нема средње школе што свакако 
не претставља никакав превелнки број сред1Бих 
школа у нашој бановини. 

У пријашњој Далмацији Сињ као центар за- 
го.рске Далмације важи иза Сплита и Шибеника као 
прво загорско место, na ca правом тражи да ono 
што je прије имао и далЈб уздржи тим пре, што je 
Сињ сједиште свих државних власти и двају вој- 
ннчких пукова, који je у том погледу за даљњи опста- 
нак потцуне гимназије неопходпо потребигкако за 
околишни сељачки народ од 12.000 тако и за школова- 
ibe дјеце многобројних чинозника.официра и подофи- 
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цира   сињског гарнизош, који иначе нису   у   стзњу 
да школују сиоју децу. 

У иигересу саме наставе јесте да се самоуп- 
равна виша гимна<ија у Сињу претнори у државну 
т. ј. да се нижа поново претвори у потпуну држав- 
uy гимназију, јер би и трошак уздржавања такове 
гимназије са стране државе био мноо мањи, него 
ли онај oniiHiie. Onhmia мора дз држи већи број 
наставника, да хонорише часоне, да држи посебиог 
директора и посебну адмниистрацију, шго све чини 
да народ дупло троши него, када би бнла државна 
гимн&зија. 

По § 9 закона o средњим школама и сиљска 
би гимназија морала имати своју школску терито- 
рију и овој би гимн?зији припадао срез Сињ за 
65.000 сганонника са опћинамч Снњ, Врлика, Триљ, 
a сем тога и опћнне Имотсхи, Лннно и Гламоча, 
кзо што су господа народни посланици ових трију 
срезова, дали свој пристанак, да се сињска гимн; зи- 
ја прогласи као њих^на шчолскатериторија и онда би 
IfcO.OOO сгановника гр?витирали на Си1вску гимиазију. 

Ha темелЈу rope наведенога, a особито обзи- 
ром на тешке фннансијскепрнлике сињске општине, 
молим Госполина Министра да се ова неправда, 
која je била нанешена прошле године поправи, и да 
се редуцирзне гимиазије поврате у прнаши.е стање, 
a сињска да буде проглашена потпуном гимназије. 

Пун нада да he Г. Минисгар увзжити моју 
молбу, a особито након јутрашњег експозеа Г. Ми- 
нисгра, уважују11и штпуно његовг племените намје- 
ре и високи национални правац 11>егове просвенте 
полнтике, изјављујем да hy гласати  за. 

Иретседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
r. Александар Буквић, 

Александар Буквић: Господо народни посла- 
ници, — сматрам да je дужност свакога патриоте 
да поздрави срећну иницијатнву г. Министра про- 
свете у погледу преоријентације наставе у земљи и 
унификације исте. Од какве he користи то бити за 
јединство наше државе, лако je схватити. Жзлим 
што наша земља није у стању да одреди Bthe кре- 
дите за јавну наставу, јер je то прека потреба. Ja то ro- 
ворим као син Југа, као претставник града Скопља и 
изјављујем да hy гласати за бумет. 

Молим, ме1)утим, Господнна Министра, да ми 
се дозволи, да учиним неке замерке у погледу на- 
сгаве у Јужној Србијн почевши од Скопљанског у- 
ниверзитета. 

Пронета je вест, да ке се укннутн философ- 
ски факултет у Скопљу, који постоји од пре 13 
година н појмљиво je да je та вест узбудила све 
грзђанство, не самс/Скопља, него н целог Југа. Taj 
je факулгет — сви то осећају служио je и служи 
као жижа просвеге и културе не само за Скопље 
већ и целе Јужне Србије, и сматрам да je та вест 
узбунила и наше комшије   из   Зетске   бановиие,   a 

тако исто и све друге комшнје из Моравске бано- 
вине, чији се сииови такође школују на нашем фа- 
култету у Скопљу. Слопски факултет основан je 
пре 13 година, он има своју згрзду наслеђену јо u 
од турске управе. Та^ође постоји и студентски дом 
од npomie године, у коме he студенги Јужне Ср- 
бије н осталих суседних бановина мо1ш да нзђу 
склоништа. Taj сгудентски дом подигнут je пожр- 
твовањем Његовог Величанства Kp. ља, бановине и 
скопске онштине, као и свију HMyhnHJHx општипа 
из Јужне Србије Студенгски дом у Скопљу први 
je спомрник Бл^женопочившем Краљу Петоу Вели- 
ком Ослободиоцу. (Сви посланиии \звикују: Слава 
му\) Студенги Јужне Србије, живећи у општежи- 
тел)Ству у дому, Hanajiihe се духом ј^гословенског 
национализма. У таквој средини сви су студенти у 
сталиом додиру са својим професорнма. Код оста- 
лих факултета, где tiua хиљаде и хиљаде студената, 
нема тога заједннчког живљења, и студенти Вгр- 
дарске и Зетске бавовине доби11е много од тога 
општеи.а са својим професорима и добијају поред 
осгалог и свегско образовање, које им, може бити, 
иедостаје, 

Уз скопски филозофски факултет везана je 
још једна друга Устаноаа од велике национачне 
важнисти, a то je Скопско научво лруштво, ко е je 
састављено и може функционисати једино благода- 
рећи професорима факу иета. CKOIICKO научно друш- 
тво дало je одличие резултате у погледу проучава- 
ња Јужне Србије, фолклора, историје, географије, лнг- 
висгике, геологије, археологије, етнографије итд.Ти се 
радови штампЈЈу у гласнику Скопског научног друш- 
тва од кога je до сада изашло 10 томова на српско- 
хрватском и француском језику. Taj се гласник ра- 
стура у целоме свегу и научна друштва из Вашивг- 
тона и Токија мељају са друштвом своје научне 
радове, црпе из гласника драгоцене подагке, и бла- 
годарећи тим публикацијама, многа су научна пи- 
тања рашчишћена. Благодаре11и научном гласнику, 
из кога су научници у свету црпели драгоцене по- 
датке, и рашчиш11ени су многи фзксифнкати o Јуж- 
ној Срби|и у погледу националности њеног станови- 
штва. Радови Скопског научногдруштва рзпннју се no 
cnojoj вредностн ca сличним рад^вимаБеоградске иЗа- 
гребачкеакадемије, као и осталих научних друштава. 
Уједно смо, поред Сколског факултега у Скопљу, има- 
ли cpthe да имамо и Народни универзит^т. П,)ву су 
реч, воднли у том Народном универзитету, разумесе 
професори иашег фжултета у Скопљу који су узи- 
малн обилног учешћа у предавањнма.пе с^мо у Ско- 
пљу, него и у другим варошима Јужне Србије ћ la 
iigne. Замера се Скопском факултету фзкт, што се 
у њему школуЈу првенствено студенти из других 
бановина, a не из Вардарске бановине. И зато, чује 
се, пао je предлог, да се тај факултег, као непотребан 
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Ш Вардарску банонпну укиие. Међутим, то не зна- 
чи,'да ako се сада не школују паши студенти ил 
Јужне Србије, да се неће у будуће школонати, a 
што се не школују, томе има два узрока. Јужносрби- 
јанац/Јили Македонац, како хоћеге назовите га, on 
je више или маље утилнтариста, јер je преко сваке 
мере сиромашаи. Студенти из Јужне Србије, ннсу 
се усуђивали да посећују фнлозофски фзкултет, јер 
су унапред знали, да he пасги држави на шнју и 
тражити службу, значи не би иначе могли опстати, 
a знали су, да npe извесног времена да при истим 
квалификацијама студеити нз Јужне Србије, нису 
могли бити равнн студентима, својим друговима, из 
других покрајина. Cpelioin, сада, после 6 јануара, та 
оазлика je пасталЈ, и у будуће наши студепти радо 
he се уписивати na тај факултег. 

Са обзиром на предње, молим Г, Министра 
просвете, да изволи менн и мојим друговима из 
Вардарске бановнне дати обавештеше: стоји ли, у ства 
ри, да се помишља на укидање Скопског филозоф- 
ског факултета? Укидап.е факултека у Скопљу, сма- 
трају моји другови из Вардареке биновине, као и 
они нз Зетске бановине, као велику штету no нацио- 
налне интересе Јужие Србије. 

Нека ми Г. Миннстар просвеге и другови до- 
зволе, да гкренем пажњу на заосталост Јужне Срби- 
је у иогледу просвете. Лако je појмити узроке због 
којих смо заостали у просвети, у писменосги и у 
култури. Истина je, да се није могло у ouo кратко 
време, нзнршити све ono, што Јужној Србији треба 
ради унапређења писмености и кулуре уопште. Кра- 
јем 1931 године било.је упражи.ених месга у Вардар. 
ској бановини 313. Tora -iCTora датума 113 велелеп- 
вих школа, правих палата у упоре1)ењу са кућерци- 
ма села у Јужној Србији, поред којих су подигнуга 
тешком муком сељака, a, такође, и iioMoiiy Краљев- 
ске владе, зврјале су празне, и сељаци, пролазећи 
поред љих, уздксали су жалосно. CptiiOM, Краљев. 
ске влада успела je, у ово кратко време, да попра- 
ви ту ситуаци1у и почетком марта ове годнне, пре- 
ма оЗавештењима. која сам добио од Просветног 
оделења бановинског у Скопљу, у Вардарској бано- 
Чтн, ирвенствено у т. зв. Јужпој Србији, јужно од 
Качаника, има 133 упраж1Бених оделења, a 23 шкс- 
ае не раде никако. 

Ипак молнм Крал.евску владу и Г. Миннстра 
просвете да и поред разумљиве штeд^be поклоне 
већу пажњу основиој и средњој настави у Јужној 
Србији и изволе попуНити првенствено упражи.ена 
учитељска места у Јужној Србијн учител)Има, којн 
би имали за своју дужносг и мксионарско схвата11>е. 
Севернији крајеси могу npe поднети кратковремени 
недостатак учитеља него Јужна Србнја, која je не- 
давно, npe непуне две деценије, ослобођеља и ње- 
ни грађани у погледу писменссти треба што npe да 
бар донекле стигну своју срећнију браћу на северу 

и западу. Рекао сам да би смо желели видети у Ју- 
жној Србији учитеље који he своју дужност схва- 
титн и мисионарски, јер na велику жалост кад упо- 
редимо дапзшње учнтеље са учитељим! које знамо 
npe 25 годпна, којп су за цигло 30 динара, са гла- 
вом у торби, вршнли своју мисионарску дужпост и 
као учнтељи, и као четници и као писмоноше n Ксо 
агнгаторн, онда видимо да не може бити упоређе- 
ња између данашње геперације и тадашње генера- 
ције. Даплс имамо учителЈа, срећом то су врло ре- 
тки случајеви. који се баве лнхварењем, зеленаштвом. 
Многи од њих, пошто су дошли до лаких зарада, 
почну живеги велоралним живстом на саблазан сво- 
јих сељзка. Ko je дуже жнвео у Јужпој Србији no- 
знаје чедност тога народа. Саживе се на пример са 
својом колегиницом, и ако има жепу живу и децу. 
C обзирЈм na чтвеницу да се данас не oceha оскудица 
у учигеЛ)Ским кандидатима, било би целисходпо, да се 
поведе строжије рачуна o моралним каалнфикација- 
ма уч11тел)а и учитељица no селима у Јужној Срби- 
ји, и да се пеморалпи учителЈИ немнлосрдпо отпусте 
из службе. (Један глгс: Морал учитеља у Јужно] 
Србији je на виснпи. To могу само бити изузегци.) 

Рекао сам npe да смо оскудни учитељима у 
Јужној Србији, међутим тврди се да су севернк 
крајеви презасићспи прекобројпнм учнгељским сна- 
гама, na бих молио да се изврши савесна репнзија 
у том погледу и да се прекобројни учител>и упуте 
на рад у Јужпој Србији. 

To je што сам имао да кажем у погледу осно- 
вне наставе у Јужној Србији, a сада нека ми je до- 
вољно да кажем неколико речи o средњој настави 
и то поглавито у погледу Скопља, које имам часг 
да претстављам. 

У Скопљу смо имали дпе гимиазије мушку н 
женску. Било je око 1800 ученнка у обе гимназије 
са две управе. Из разлога штедње укипута je npo- 
шле године женска гнмназија, те je прндодата и 
спојена са мушком гимназијом. 

Обадве гимназије, и мушка и женска, броје око 
1.800 учепика. Њихов број расте из дана у дан, јер 
и Скопље врло брзо расте и напредује, ono данас 
броји преко 65,000 стаповника, a 1920годи11е имало 
je свега 38.000 стаповника. 

У Скопљу oceha се потреба још за једном ме- 
шовитом четвороразредном гимназијом на левој оба- 
ли Вардара, како би се дала мсгућпост и сгановни- 
цима леве обале Вардара, која je насељена нашнм 
елементом, да љихова деца не морају пешачити 4 
км. до гимпазије, која je и нначе препупа ученнка. 

Ksaao сам Beh да je спојена женска са мушксм 
гимпазијом из разлога штедње, a та шдедња, го- 
сподо, износи свега 22.800 динара годишње, ево 
ja hy вам то доказати. Пензионисан je дирекгор 
женске гимназије са пуном пензијом и на њему се 
уштедило 700 дивара месечно.  Међугим, тај  дирек* 
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тор je у пуној снази и може комотно да ради још 
неколико година. Секрегар гимпЈзије којн je no за- 
кону предвиђен, плаћао би се свега 1.200 динара 
месечио. Све то укупно чиии 22,800 динара годишње, 
Међутим, тај секретар упућен je у приштипску ги- 
мнзију и тамо, као прекобројап, без часова седи и 
ништа не ради. Молио бих Господина МинистрЈ, да 
праом приликом поврати нам понова управу женске 
гимназије, како би обе гимназије могле успешно 
функционисаги и давати повољне резултате. 

Кад je реч, господо, o под' зању писмепости 
у Јужној Србији, неминовно je noTpt6in пагласити 
да у свима већнм варошнцзма Јужие Србије треба 
отаоритп полугимназије или бар грађанске школе, 
да би се дала могућност домородцима да добију по- 
требно образоваше за вршсње дужности no општи- 
нзма н другнм усганавама. Колико je наш народ у 
Јужиој Србнји заостао у погледу пнсменост н про 
свећеностп, можеге судиги no томе, што у Јужној 
Србији има пуио претседннка општииа, кметова и 
одборника, који су неписменл Делозође, пнсари^ 
благзјници и осгали ситни чиновинци no општинама 
такођг пису мештапн, јер мешгани немају довољно 
писмених л.уди, којн би моглн заузети та места, a 
ви знате, да су те службе врло скромне н не трзже 
какво факултетско или гиуцазнјско образовање. По- 
кушава/.о се je пр1Ступити организацчји земљорад- 
ничких задруга no нашим општинама у Јужној 
Србији. Ha жзлост у томе се није успело, пјглзвито 
зато, што нисмо им^ли писмене младиће, који би 
вршнлл функцијг благај^ика, писара итд. 

У мнагима варошима Јужне Србије, где je за 
време Туракл блла полугЈмпЈзпја као na прпмер О- 
хрид и друга места, дапас таквих школа више нема, 
A TiMO су у своје време ималн полугим}1азије 
и Грци и Егзархисге. Молим Господина Мииистра 
просвете да ово нзволи примнти на зпзње. Отва- ' 
paibe четвороразредие мешовите гимназије у Ско- 
пљу na левој обали Вардарз, обеиано je Скопљу 
још 1928 годппе, a пос.-едп.ипуг je o6elia.be поновио 
и Минпстар Г. Мак;имовић баш у самом Скопљу 
кад га je као Мипистар обилазпо у 1931 годнпп. 
Ови захтевп грађана Скопл.з, који су пдеологпју 
југословенства прихзатили одушевљено, потпуно су 
оправдани и оспопапи, те молим Господина Мипи- 
стра да иш?ли свесрдио ову молбу прихватити и 
учипити све шго треба да Скопље добије ту поли- 
гимпазију. Изјављујем да iiy гласати за буџет Мн- 
пистарства просвеге. 

Прешседник Др. Коста   Кумануди:   Реч има 
Господин Мивистар просвете. 

Минисшар просвете Др. Раденко Станковић: 
Господо народнн послшицн, o мпогим питаљнма, која 
су детаљи буџета Мнпистарства просвете, писам 
Нзродној скупштнпи дао обав^штења прилпком свога 

експозеа из разлога што je време за дискусију врло 
ограничено, те сам се и ja због тога морао ограни- 
чити у своме говору само на ono што je нај- 
оснонније. 

Господип пародни послапик из Скопља изволио 
мн je поставити питање, и ja стога треба сада да 
отступим од oucr припципа и да господину посла- 
ннку дам одгоаор на то пита1Бе. Постављено ми je 
питање, да ли Влада мисли да укпне, прнликом ре- 
организацпје упиверзитета и допошеља закоиа o 
томе, Скопски филозофски факулгет. Ja молим ro- 
сподипа послапика да се задовољи са овим што hy 
да кажем. У оквиру овога буџета нема ни помена 
o томе да се упиверзитеги реоргаппзирају, a нај- 
мање o томе да се неки факултети укину или ne. 
Нека ма господнп послапнк дозволи да na то пи- 
тање ргзервишем одговор кад будем изишао пред 
Народну скупштипу са предлогом закова o томе 
питању. 

Мислим, да сам дужап објашп.ења господину 
народиом посланику o Скопском филозон:ком фа- 
култету n у томе, погледу што мсгу pehn, да ro- 
споднпу послапику нису нзгледа биле позпате многе 
стаари, јер да су му биле позиате, он би гово- 
рио o св-.ма другим потребама Вардарске ба- 
понипе, само не o потребама на томе факултету, 
јер сгв.р са тим факултетом изгледа овако. Прво, 
тај факултет je један увикум у свету из разлога 
шго na 1,5 милиопа душа има 2.100 осноиних школа 
и onaj којн има само толнко ссповпих школа, na 
још вели да нису зздовољепе све потребе, тај има 
једаи чудан лукс^з да нздржава н једап факултег 
н то још крњ. Кад би господии послапик овде ro- 
ворно o свсму што би требао да говорн, онда бих 
ja могао n да разумем ту велику бригу да се тај 
факултет ne креће из Сколља. Међутим ситуација 
са тпм факултетсм у Скопљу стоји оаако. Од свих 
студената који посећују тај факултет таио 71 су 
мушки, a 82женс<и, и то 27'1/о аутохтопих елемената. 
За тих 71 мушкарца, који су na томе факултегу, у 
последше време, јављено je ca разнпх страна, од јед- 
пог народног паслаиика те баповине, од управпих 
власти и са других страна, да се ти младићи у 
суседним варошпма скупљају и одржавају npe- 
давање o ксмупизму и читају комунистичке спи- 
се. Господо, то je васпитање наше омладине na 
томе факултегу. (fi. TpOuh: Иемојте тако говорнти, 
тога има и у Београду!) Што je још страшније и 
жалоскИЈе, управа те школе ништа не зна o тим 
екскурзијама и o тим студентима којн учесгвују у 
томе, u упраиа ннтн што јавља иити што o томе 
зпаде. Кад смо o тсме тражили обавештења, прошле 
су две недеље, a та обавештеша нисмо добили 
Толико je потребно да кажем и да знате како из- 
гледа са ширењем пациоиалне свести на томе фа- 
култегу. Ту сад да ставим тачку.   Што се тиче ове 
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примедбе г. посланика Буквића, која се односи на 
учитеље Вардарске бгновине, да je њихов етички 
ниво врло проблематичан, дознолиге ми да кажем 
нешто из свога искуствз o учител>има уопште. Мн 
имамо у нашој земљн близу 25.000 учитеља. Ja сам 
више од пола године у овом ресору Министарства 
просвете, и нмао сам допољно прилике, да се уве- 
рим, да наш свет јако изражава разне аноннмне ствари 
против наших учитеља. Али ипак и поред снега тога, 
ja вам на своју реч изјављујем, да внје било до да- 
нас ниједног случаја који би био за осуду. Ja вам 
изјављујем, да од тако велнког броја учителЈа, није 
било пи једнога случаја, да се неки учитељ негде 
огрешио o етичку страну свога жинота, и стога ja 
могу да изјавнм, да наши учитељи стоје na таквој 
висини моралној, да можемо тиме бити поносни. 
(Опште одобравање и пл^есак у Народној скупшги- 
ни. Милош Драговик обраћзјући се Букнииу: To je 
срамота, гко си ти казао, Буквпћу, да je такав мо- 
рал код паших учитеља. Жагор и rpaja). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
пародни посланик г. Мига Исакознћ. 

Мита ИсаковпН: Господо народии послзници, 
као иајстгрији међу пама, тражно сам реч, иако нам 
je од стране г. преговоринка у начелној дебати ос- 
порено право да мн старпји посланици ne треба да 
учествујемо у раду Скупштине, бојећи се, да ако се no 
годинама долази на министарску столицу, неће MOIIH 

млзЈји л.уди да сачекају да буду миннстри. Народва 
пословица велн: „паметннљуди пнтају старе, na и децу, 
за савет." Господо народни посланици, ja iiy да 
скренем пажњу на једну неправду која je учињена 
у иашој отаџбинн укидаљем четвороразредних гнм- 
назија. 

По закону o радњама, деца која су саршила 
основну школу, a немају 14 година, не могу ступити 
на ма какав занат, a до тог времена остају без за- 
нимања до павршене 14 годнне, што врло рђаво 
угиче на взспитаи>е деце. Господо послапици, ja iiy да 
вам вапоменем један конкретан случај са гимназијом 
у Свилајнцу Среза ресавскога, која постоји око 60 
годнна, н она je прошле годиве аутоматски затво- 
рена, нако има све услове. To je, господо, једина 
просветна установа у центру Ресаве, где je прва 
српска књига у Манастиру Манаснји руком штам- 
nana. Чим je Г. Мипистар укинуо гимназију, опшгина 
свилајначка била je принуђена да тражи дозволу да 
продужн рад у гимназији. 

Ми смо тражили дозволу да продужимо рад у 
гимиазији, и опда je no дозволи Г. Минисгра нздр- 
жавап.е гимназије прешло у општинске руке, n оп- 
штина je издржавање унела у свој буџет уз припо- 
Moh ђзчких родител^а, те се та гимназија и данас са 
великим тешкоћама пздржава. 

Господо народнн посланици, ja мислим да није 
право  да   један   крај   издржава   сам   своју   гимна- 

зију, a, поред своје, подноси терег за све државне 
гимнззчје у нашој   земљи. 

AKO, господо, нема буџетске могућносги, онда 
нека све четвороразредне  гимназпје падну на терет 
општина и онда би правда била задовољена. 

Највеће  je узбуђење нзправљено у грађанству 
вароши Свилајаица,   када су прочитали у Фннансиј- 
ском   закону   да   je сганљено Г. Министру просвете 
на  знање, да   се  установе   у Сремској Мигровицц, 
Сињу и Дзрувзру гимназије, које су биле затворене 
и   које   су   биле   самоуправне.   Господо, да су нам 
внжеразредне гимиазије потребне, ja мислим да не- 
ма викога од нас који би био противав томе. 

Сва   господа предговорннци који су   говорили 
o основној васгави, каззли су да je основна настава 
даиас каква je, недовољна, и деца су непнсмеиа кад 
из ње извђу. 

Ja бих молио Народну скупштину да приликом 
примања   финанспјског   закона упесе у финаисијски 
закон да се, поред споменутих гимназија у Сремској 
Митровиаи,   Сињу и Дарувару, унесе и Свилпјначка 
гимназија, која има своју пространу зграду, сва по- 
требна учила, библиогеку и остало, илн бар да mo- 
ставн у § 25 фннансијског закона тачку 7 која говори 
o   претварзњу   самоуправних у  државпе   гимназије, 
како   би   Г.   Министар могло no реду праенства да 
претвори Свилпјничку гимназију у државну, која има 
највише услова за то. 

Завршују!]!! свој говор смг.трам да сзм се оду- 
жно савести према оним местима   и грађанима који, 
поред   своје гнмназије,   морају да издржавају и ос- 
тале   гимназије   у   пашој   држави.   Гласаћу   зз овај 
буиет. ir. 

Ирешседпик Др. Коста Кумануди: Има реч 
др. Милан  Стијнћ. 

Др. Милан Стијин: 1осподо послзницц, ja ca 
задовоЛ)Ством констагујем и позАрављам изјаву Г. 
Министра просвете, да he нарочиту пзжњу посве- 
тити регулисаљу nhraiba наставе у грађзнскнм шно- 
лама. 

Оно разумееаиЈе, господо, за регулуса ве тога 
врло важног питања, у данашњим приликама je и 
савремено и умесно. Пуних 10 година истицала се 
потреба регулисања питапза школа те нрсте, али, m- 
гледа, да није било довол)НО разумева11>а од нас за 
важност и интерес ових школа. Док, на прим^рЈ у 
брагској Чехословачкој гогово • свако дгге пролазн 
кроз те rpaljancKe школе, a да и не спо^љем и 
многе друге културне зчмље, Фрапцуску, Аустрију, 
Немачку, и док Чехословачка имаде преко 2.000 тих 
грађанских школа, ми их једва имамо нешго прекодве- 
ста, око 214. Међутим, у вези са регулисаљем пигања 
грађанских школа, ja мнслим да треба подићи и у- 
глед насгавницима грађзнских школа регулисањем 
њиховог чиновничког  положаја. 
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Господо посланици, настаиници грађинскнх 
школа, осим испита зрелосги, матуре, осим практи- 
чног испита, полажу још високу педагошку школу, 
полажу дипломски испнт, и кад се враћају на свој 
положај у грађаиску школу, они се сврставају v ранг 
испод учител.а осповних школа. 

Господо посланицн, исго тако сматрам потреб- 
ним да се регулише и питање паставника гимнасги- 
ке у средњим школама и то оних којих за то имају 
специјалне квалификације. Мислим да овим насгав- 
ницима треба прижатн, разумг се у оквиру Чинов- 
ничког   законз,   одговарајући   чиновнички   положај, 

Имајући иначе пуно поЕерење у озбиљие иа- 
мере Г. Миписгра просвете око темељиге реформе 
целокупног нашег школства, ja ra молим да при 
томе послу има у ниду н ова два питања, a ja h/ 
гласати за овај буџет. 

ПреШседник др. Коста Куманудн: Завршен 
je претрес V раздела буџета, Минпстарства просвете, 
Прелазнмо на гласање. Гласаће се седењем и уста- 
јањем. Господа која су протнв, изволиНе устати. 
Молим г. секретара да чига партију no партију 
овога раздела. 

Секретар Мнлан Мравље чита: V раздео (Ра- 
сходи опште државне администрације - управе, пар- 
тија 188 no предчогу Финанснјског одбора). 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народш скупштша партију 188, no извештају Фннан- 
сијског одбора? (Прима). Господа која су против, 
нека изволе усгаги. (Свн седе). Објављујем да je 
прочнтапа партпја усвојена, према нзвешгају Финзн- 
сиског одбора. Изволите чути даље. 

Са овим je Народна скупштина, гласајући 
седе11.ем и устаја11.ем o свакој појединој партији, у 
смислу члаиа 102 Устава и § 67 Закова o пословном 
реду у Нзродној скупштинн, усвојила цео буџет 
расхода Мннистарства просвета, раздела V, и то од 
188 до закључно партије 304, према извештају 
Финапсијског одбора. 

Претседиик др. Коста Куманудп: Објављујем 
да je Народна скупштина усвојила предлог буџета 
расхода Мииистарстиа проспете раздео V. Сад пре- 
лазимо на буџет прнхода. 

Секретар Милан Мравље чита: Б. Државиа 
привредна предузећа. Расходи н прнходн. Предлог 
буџета расхода и прихода Државне шгампарије у 
Беогрзду, Државие шта.мшрнје у Сарајеву и На- 
родног позоришта у Београду, Народпог Казалишта 
у Загребу и Народног Гледалишга у Љубл.а11и, шго 
је^Народна скупштнна на н:ти начин    прпмила. 

Претседник Др. Коста Куманудн: Тиме je, 
господо народни посланици, буџег Миинстарства про- 
света примљен. (Одобравање и 11л>ескање). 

Сад бисмо требали да пређемо на VI раз- 
део,—Министарство спољних послова, али, пошто 
je r. Министар иностраних послова отсутан то ћемо 

onaj раздео скинути са дневног." реда, a узећемо у 
nperpsc VII раздео: Буџет Министарства унутраш- 
њих послова. Реч има г. Министар уиутрашњих no- 
слопа. 

Мштсшар упутрашњих Послова: г. Живојнн 
Jlatiih: Предлог буџета Миннсгарстна унутрашп.их 
послова који се данас ставља, господо^народни по- 
сланици, на вашу оцену, прегрес и решеше, рађен 
je под притиском тешких екопомских и финапсиј- 
ских прилика и сходно одлуцп Краљевске владе да 
се свуда штеди до крајнпх грапица могуНности, a 
при томе, да се зајемчн уредпо и добро пословање 
унутрашње управе, чува правнн поредак и обезбедн 
лпчна и имовна снгурност у земљи, као и државпа 
зашгита. 

При п.егопој нзрадн претресена je у три ма- 
ха и одмераиана снака ставка и потреба, у циљу 
смањпваи.а, свевшн га тако на суму од 551,114.383 
динара. 

Ове пр^тходне напоре за смањеље буџета по- 
верепог ми Мнписгарстаа, уиидео je и Финансијски 
одбор, који je предложенн буџет такође свестраио 
процењивао, na га у глапноме прихватио са незнат- 
ним смзњењем, та тако сада имамо дефинитивни 
предлог од 550,914.383 динара. 

Bn зиате, господо, да je и лањске године бу- 
џет Министарства упуграшњих послова због истих 
разлога био знатно смањеп према прошломе, na 
се ипак сада1ип предлог мора смањиги према њему 
за 25,829.784 динара. 

Кад се узме у обзир да то смап.еи.е, према бу- 
џету за 1931'32 годииу, износи 100,225.997, a према 
ономе за 1930-31, 128,156.743 дииара, дакле, од бу- 
џета којн je важио npe две годпне, смаи.но за 23%i 
онда се још јасније пиди величина напора, који je 
један оаако важан ресор морао учинити у интересу 
песумњино  неопходне штедње. 

Нисмо се ограничили, господо, само на просту 
редукцију личннх н материјалних издатака, већ смо 
били принуђенк редуцнрати и саме повеке усганове, 
као што je случај са 10 окружних ннспектората и 
9 претстојнишгава градских полиција. 

Треба имати na уму, да две треКине од цело- 
купиог буџета пада na жандармерију, na сам нпак 
на томе делу, с обзиром на велпкн значај жапдар- 
мерије за држаину заштиту и личну и нмовну без- 
бедност, могао чинити сразмерно мања смањења — 
6,045.900 динара, према 12,643.504 динара, код уп- 
равне струке и сгатисгике. 

Пор?д око 500 управних и полицијских служ- 
беника редуцираних у прошлој години, сада их се 
no овом предлогу смањује још за 224, те he оста- 
ло особље морати уложити максимум труда и no- 
жртвовања да би се огромни пословн могли на вре- 
ме и уредно отправљати. 

Ви, господо, знате величину  послова   који се 
6 
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отирављају у pecjpy Јнутраш1Бе упрзве кроз чети- 
ри оделења Министарства н генералннх инспектора, 
кроз девет банских управа, управу града Београда, 
22 окружна ипспектората, 338 срезова, 37 градова 
са надлежношИу опште управне власги првог сте- 
пеиа, девет управа полиције, 32 полнцнјска прст- 
стојништаа и 21 комесарнјгта грапичне и железнич- 
ке полицнје, — поред нондармерије која, војиички 
организована, делује широм целе територије као 
орган управиих власти, no својим правилииа и про- 
пи:има и поред приближно 4.700 општииа, које у 
пренесеном делокругу врше знаган део послова^а 
опште управе и државнг адмииистрацнје уопште. 

У режнму од 6 јануара управна je струка, го- 
сподо, добила HOBOcaBpeiMeiio и једиисгевно уређење 
за сву земљу, како у погледу послозања, тако и од. 
носа њених службеника. 

Код баиова и среских начелннка уједнњенн су 
сви послови опште управе, и на тај се начин оства- 
рило начело админисгративног обједнњ^вања и уп- " 
рошћавања. У сгруку су ушли младн и школовани 
службеници са но.им духом: да буду савеснн и 
објективни извршиоци закона, да служе народу и 
да у њгму подижу духозну и магериалиу културу. 
И кроз кратко време, нона се je организација афир- 
мирала и углед власти и њених oprana je подигнуг. 

У прошлој години административна одељења 
Министарсгва огправљала су уредно и na време 
своје многоструке послове. Исгичем иарочнто one, 
законодавне природе: изра1јен je и кроз Иародко 
прегсгавнншго спроведеи Закон o општииама, као и 
пројекти Закона o изменама и допунама закопа o 
зборовима и удружењима, Закона o шбору иарзд- 
них посланика и Закона o новим срезовпма у Вр- 
бгској баиовини. У израдн je пројекат Закона o уп- 
рави и самоуправнин градовима, као и Закои o 
иступима који he скоро добнти своје завршне фор- 
ме. Значај свих ових закоискик предлога, од којих 
су иеки већ и закоиима иостали, ннје потребио да 
овде нарочнто објашњавам, пошто се o 11.има прош- 
лих дана у овоме Дому довољпо говорило. 

У ресор Миписгарства Унутрашњих послова 
спало je и делује, као љегово посебпо одеље11>е, 
Општа држаина статистика. 

У току буџетске 1932-33 године, сгатнстички 
уреди у Београду, Загребу и Сарајеву ннтензнвно 
су сређивалн грађу из пописа од 31 марта 1931 ro- 
дине. Досада су cpeljeun и објављени податцн no 
полу, домаћинсгву, матерњем језику и вероиспове- 
сти из 1931 године, a у штампи су и ускоро he 
бити оојављени „Статистнчки годишњаци за 1929 и 
1930 годину'', који he обухвагити статистичку грађу 
из свих области државне управе и народног живота. 

Припрема се и пројекат Закона o стагистици, 
толико потребан за успешно пословање ове важне 
службе, чији  сређени   подаци   претстављају  драго- 

цепи материал за решеше многих пмтања, a napo- 
чнто, рних којн се одпосе на привредпе и финан- 
сијске програме једпе уређене државе. 

Врховаа полицпјска улрава са безбедносном 
службом имала]је прошле године врло папоран, али 
успешап рад. 

C обзиром на тешке економске прилике, број, 
криаичних дела већ je порастао према ранијој го- 
дини, углавном код оних кривичних дела, која су се 
односила на погоршане екопомске и социјалне при- 
лике, Kao шго су дела пратнву имовине, док се 
код неких других врста показала смањења. Али, ус- 
пех у пстраживању и хватању учинилаца кривичнпх 
дела био je успешппји од опих у рапијим годинама 
и потпуно задоћољавајући, јер je нсуспешпих остало 
свега 0.93 према Чх1., у 1931 и 30ј0 у 1930 години. 

Зј овај успех има да се захвали не само по- 
жртвованом раду жапдармерије и полицијских из 
вршиих сргана, Bth и њихоеом усавршавању кроз 
многобррјне школе и течајеве. 

Знатан успех ииала je служба јавне безбед- 
ности и државпе заштиге и у откривању и сузбијању 
комуапстичке и друге разорпе пропагапде и акције, 
дириговаве и) иносгрансгва. Случајеви су брзо от- 
кривани и крпзци подвргавзни законској одговорпо- 
CTii, шго je најбоље парпралоту и такву акцију. 

Позпага бапдитска оргапизација кз једне су- 
седне земље показала je се прошле године нарочп- 
то агреснвна. Њихоза акција манифестовала се по- 
главпто у слању агентатора са пакленим машинама 
и мањих атентаторскнх група (тројки—петорки) у 
циљу напада на важније објек1е и поједкпе државне 
установе. Овога пута чнљени су покушзјн и заупа- 
де већих група у нашу земљу. Укупно je било 23 
такве повреде грзнице и упада, у којпма je уче- 
ствовало 127 бапдига, али ни један није успео, 3i- 
хваљујућа пожртвованој служби граничара и жан- 
дарма, ne мање n самог родољубивог граничног ста- 
новништаа на Југу, организованог у месннм удру- 
жељима народпе самоодбрапе, којима je рапијих ro- 
дина раздељепо око 25.000 војпичких пушака и ко- 
ји, и ако толико кротки и мирољубшш, сталпо жп 
ве na пушцп, пазећи да бана,ити ne прођу даље, ако 
кришом и успу npehn грапицу. 

Групнца емиграната, одбегла у ннострапство 
да бн избегла одговорпост за почпњена кривнчнаде- 
ла и отуда помогнута, такође je појачала своју акцију 
противу паше земље преко двеју гр£.ница. 

Покрај старих мехода: убацнвање летака и 
брошура са антидржавном садржипом и постављз- 
ња паклених машипа у возовИма и no разпим ме- 
стима у земљи, — покушале су, no угледу na ко- 
митску акцпју, и пове методе: убацивање у пашу 
земљу оружаних бапдита под лажним пменом 
.усташа'. Cfe у циљу да се код нас изазову не- 
задовољство и нереди, како би се то експлоптнсало 
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у иностраистну против нашег држави )r и народног 
јединства и послужило смероцима наших иностра- 
них протнзника. 

Али, захвал.ујући савесиом извршеи^у дужности 
безбедносних oprana, помогнутих од национал- 
нихелемената.титуђински агенти хватаии су и њихо- 
ва акција откривана, a жандармерија у Лици и она- 
мошње становпнштво сасвим су лако и брзо свр- 
шили са упалим бапдитима. 

Не могу, a да не поменем на овоме месту, да 
има извеспнх знакова, no којима би се дало за- 
кључити да je рад свих ових разорних елемената ваи 
наше земље, управљен противу наше држаае и по- 
ретка у њој, у прошлсј годнни био вођен no претходно 
утврђевом споразуму H3Mti)y ibHX, јер je нарочито 
палз у очи јздновременост и коордивирапост ове 
акције. 

Kao што видите, органи власти су и у прошлој 
години, уз успешву и свесрдну сарадњу народа, 
радили пеуморно и са највећим пожртеовањем да 
би сузбили ову злочипачку акцију противу државе. 

Имамо обавештење, да се и сада припрема још 
јача акција са упаднма мпогобројпих бандита. Сход- 
но ономе како je рађено у Јужној Србији, далн 
смо потребап број пушака и граинчном становништву 
других крајева, где се банднтски упади п{еко гра- 
пице могу очекнвати. Јер je само то патриотско 
стаповништво желело, осећајући да се радн у прво- 
ме реду o његовој частн и слободи, да на тај слу- 
чај имадне сигурпо оружје у рукама. Поред тога, 
предузего je и све остало што треба, и ja вас мо- 
ry уверити да he подручне ми власги и безбед- 
иосни opranu и тад извршити своју дужпост како 
треба и, уз потпору поменуте пародне милиције и 
родол.убивог грађанства, све те зле умишл.аје оне- 
могућитн или их у клици угушити, a л.уто разоча- 
рати оне који те бедпике купују и шаљу, сако вас 
молим да их ви у гоме потпомогнете пријемом npo- 
јектованога буџета. (Пљескаље н одоб1:ава1ве). 

Претседпик Др Коста Кумануди: Реч има г« 
Јосип Антуновић, 

Јосип Антуновнћ, господо народнн послапици, 
буџетска распраза у начелу je гпвршена и ми смо 
синоћ изгласили са великом в^ћииом гласова буџет 
у начелу, којега нам je била поднела Кргљевска 
влада на претрес. Taj буџет, изко je далеко од to- 
ra, да би могао одговарати свим потребама земље и 
теретима народа, ми смо ипак изгласали у начелу 
буџет зато, јер смо свијесни да, у првом реду, зем- 
ља не сме остати без буџета, a у дру10м реду 
зато, јер смо живи свједоци да je Крал.евска вла- 
да све учинила, a Ф*шансијски одбор напосе се 
трудио да ^буцет сведу у равнотежу. Дезолатве 
економске прилике које владају на читавој земаљ- 
ској кугли, незапамћена криза, дерутпо стање нов- 
чаних завода  свију земаља, диктирала je и те како 

јаки опрез мјеродавним факторима са манипулацијом 
државног газдинствз. Све je то било уочено и узе- 
то у обзир н од Крал.евске владе и од Финансиј- 
ског одбора, a и од кас, господо послапици, који 
смо буџет у начелу прихватили. 

Иоред генералних питањг, која су caecrpano 
била од поједипих говорпика у начелној буџегској 
расправи дебатирааа, специјална расправа појед^иих 
ресора даје исто тако прилике да се посланик коже 
изјасиити, то јест КралЈевској владн ставиги до 
знања, шга сматра за потребним да се поради за ње- 
гов срез којега он има част претстављати. 

Господо,  узео сам   ријеч у спецнјалној дебатн 
нашега Министарсгва упутари^их дјела само заго да 
илустрирам дезолатне прилике свога среза Биоград на 
мору. Господо,   срез Биоград на мору, онај je срез, 
који гравичи са   фашистичком Игалијом. Нека селз 
тога среза као: Вибиње, Сукошап, Петрчане, Дикло, 
Затон, Иии,   Земуник итд., TAKO   су   близу   границе 
да,   када   floviahnH југром отвори свој дом, на првп 
погед, види жвале граничшг сусједа, који у њ гледа 
да ra прогуга. Taj паш живаљ тешком муком мучи, 
да се, у првом реду, отме обмани  фашистнчког су- 
седа, још тежу   муку мучи како да исхрави себе н 
своју обитељ. Биједа,  сиромаштво je среза Биоград 
ta мору,   иарод нема   никакве зараде, нема гдје да 
уновчи   оно   својнх   сирогкиских   продуката,   љегп 
мало   жита,   мало вуне, масти и уЛ)а, то je све што 
имаде,   и то,   у врло незнатиој  количини.   Уновчитл 
могу само данас у   италијанском   Задру, јер му ivj 
град   стоји   пред   кућним прагом. Наши градови су 
му предалеко, најближи je Шибеник, далеко  100 км. 
и то без превозних сретстава, јер железннце пема. O.'a 
превелика биједа, то право сиромаштво, то вечито хо- 
дање у Задар, да уловче своје артикле и да набаое 
за тај новац друге куИне потрепштине, јесте јед^п 
од главних узрочника  да je житељсгво насјело об 
мани   наших   издајничких   синова,   који се налгзе у 
иностранству, a ^руги део   у унуграшности, који за 
Јудин новац  xohe да продаду своју   дома!1у   грудУ 
земље. Ови Јудиии синови  наговорнше   сиромашие 
сељаке нека приме оружје које им дадоше (револ- 
вер), нека исте сакрију н када нм они поруче, пека 
то оружје употребе, колико за своју одбрану) толи- 
ко још више за помоћ шима, јер дл   he доћи   брзо 
час,  када  he   спи  бити ослсбођени те тешке беде 
која нх бије, да he за њих доћи економски спас, a 
исто тако   боља  управа   која he  водити   рачуна   u 
свим шиховим потребама и дати им бол.и проспери- 
тет живота. 

Господо, таквим паролама лако je било грапич- 
ном суседу и Јудиним синовима завестн у заблуду 
тај снромашни дио народа. Јер, господо, ко je гла- 
дан тај не позна ни домовине, ни народности своје. 
Прије живот, a пстом филозофирање. Тако нссвјесио 
заварати,  неколико  ших   наседа   тој  обмани и да- 
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нас треба да преварепи   исплакују  свој грех у там- 
ници. Наша управна власт, као што je и разумљиво> 
посегла   je   ca   репресивннм  мерама,   да се пронађу 
сви нутарњн кривци. Ове репресивне мере погодиле 
су не само криве већ   и иедужне, a то, je госаодо, 
велико зло. Нека репресивних мера против издајни- 
чких злочинаца, алн ако je   који   недужпи   страдао, 
no својим алибиу   има да се награди за своје неви- 
но страдаи>е. Ja сам се   неколико   пута   обратио на 
господина Министра   Јнутрашњих   дела да изда на- 
лог, нека се, радн неколико издајица и злочинаца, чи- 
таво насеље не казни. И то радим и овом приликом. 
Народ мога среза Биогрзд na мору већ довол>110 го- 
дина    поднаша    халпариј    муке, na je. крајње време 
да  се  те  муке   ослободи.  Треба, господо, тражиги 
узроке тога зла и те узроке уклонити. Нагласно сам 
да један од узрочника тога   зла јесге наш граничви 
сусед с којим мој срез граничи. Народу треба дати 
могућностн   да све своје производе уновчи   у   сво- 
јим ближним варошима, у свом   срезу, да код куће 
своје може набавити све дневне потрепштине за жи- 
вот, треба му дати могућности за опстанак, ата мо- 
гућносг за живот дати he му се само онда, ако Кра- 
љеваска влада постепено проведе у дело програм рада, 
којега   je   Влади" поднео Бан  Приморске  бановине, 
као што сам сличнога прошле годнне и ja Краљевој 
влади   поднео.   Овај   програм   рзда   господина бана 
Др. Јаблановића, јесте једна дубока   студија,   једио 
замашито   дело   које   обухваћа   све гране у сваком 
погледу за опстанак и развитак тога народа. Taj про- 
грам рада треба да буде проведен и тада тај народ 
неће пасједати пи граничпнм  суседнма,   нити   Јуди- 
ним  домаћим   синовима,   јер стећиће уверење да у 
својој држави уз слободу  ужива и све артибуте за 
бољу   своју   будућност.   Треба селнма   датн   школе 
којих нема, на   пример   село Горица, Раштане 2.000 
душа нема школе, треба у срезу, и то управ   варо- 
ши Биоград на мору, отворити средиЈу школу,   која 
школа je потребна за читавн северни крај Далмаци- 
је,   TiKo   безусловно   потребно   je поставати   суд у 
месту Нин зашто   сам већ поднео предлог, a не да 
Нин, и околица треба да превали 45 км. пута и тако 
да изгуби најмање два дана за доћи до среског су- 
да Биоград на мору, основаги треба и бнскупију са 
сијелом у Биограду на мору, то бн била бивша задар- 
ека бискупија, која сада спада под   аамннистрацију 
шибеннчког бискупа, треба им направити путове, ци- 
стерне и бунаре, да лети  не  оскудевају  на  питкој 
води, да им се мочваре   посуше,   a не да буду one 
узрочником   маларије,  која   болест увелико   хара у 
оним крајевима. 

; Обале треба поправнти, луке прочистити, лу- 
кобране у пристааишга подигнути, мање уреде, као 
на пример, поштарске уреде треба поставити, a не 
да сироте,, као на пример село Вир, што 1800 душа 
чека 12 дана док добије једно поштанско   писмо a 

зими и месец дана, основатн у већим селима за- 

друге и т. д. Све су ове потребе у детаљу наве- 
дене у бановом програму рада, na полим Крзљевску 
владу да то приведе у дело, a молим, господо, н 
вас поштоване другове да ми помогиете код Влаце 
да се све ово у дело чим npe проведе. Овако ћемо 
само моћи уклонити узрочнике 3ia, и народ тога 
среза када види да државна власг води бригу око 
њега, да му пружа све услозе зл његов развитак и 
напредак, он he се опојити са вером у своју бољу 
буду11ност и у будуће he још више да воли своју 
државу и биће поносан што je поданик нашег уз- 
вишеног Краља Александра  1 Карађорђевића. 

Пре него з.вршим, xohy да у кратким поте- 
зима споменем да у ово послепње време у ери ла- 
вова Св. Марка, пункгација"и бискупских посланица, 
да су и ти факти допринели, рецимо, неко узбу- 
ђење. За лавовејесге управо лзвовски одговорио Мн- 
нистар вањских дела у Сенату, a ja hy са«о да на- 
поменем, да они који су лавове у Трогиру оштетили 
нису то били Србијанци, како се то хгело импути- 
рати са стране Италије, всћ су то били Хрвати Ра- 
ди^1евци, данас наши омладинци Југословени. Пунк- 
тације добиле су довољна одговора на свим скуп- 
штгшама no Словенији, Хрвзтској и Далмацији, те су 
родиле негативним плодом, јер их je народ са гну- 
шаљем одбио. Посланице бискупске, и оне како je 
познато, нису уродиле пожељно већ негативно, јер 
у првом реду, многи католички свећеници су те по- 
сланице путем јавне штампе осудили, други пак нису 
no црквама прочитали. У мојем срезу Биоград на 
мору није прочитао ниједан, a вјерници католичке 
цркве су ту посланицу одбили тиме што су ступили 
многи од њих као чланози у Соко Краљевине Ју- 
гослзвије. Назад неколико дана, поводом огорчења 
верника на ту посланицу, сасгали су се преузвишени 
црквени достојаиственици у Загребу и изјавили су 
следе11е: Да није била сврха посланице да осуде 
сам Соко и соколске јединице Краљевиие Југосла- 
вије, eeh да je сврха била да они осуђују само проту- 
верски дух. Одбацују нападаје од себе да би они били 
у служби сусједне државе, да би радили против 
Југославије у којој живе и коју сматрају своју је- 
дину домовину, јерсу сви синови ове  наше  земље. 

Господо, после једне такве изјаве католичких 
црквених досгојанствеиика, мислим да би упутно 
било и ja би молио другове да они који су поднели 
законски предлог o растави цркве од државе и они 
који су поднели преалог o изгону Исусоваца, дате 
предлоге повуку, јер нема никаква разлога да се по- 
водом једне посланице коју je народ сам осудио, и 
која je остала без икаква ефекта, учини још други 
непромишљени корак, и да се таквим поступцима 
односно тражењима, које обухвата предлог законз 
o растави цркве и изгону Исусоваца изазове верску 
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борбу међу народом, која би врло погибна могла 
да буде. 

Господо, ja hy ca овим да запршим и, као што 
сам у начелу гласао за предлог овога буџега, изјав- 
љујем да hy гласати и за овај буџет у поједино- 
стима. (Одобраваље и пл.ескање). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч има 
г. Миливоје Исаковић. 

Миливоје Исаковић: Господо народни посла- 
ници, управљати људима није лака ствар. Измиритн 
ингересе поЈединаца са интересима целине, упутити 
их да иду паралелно, учинити да воља закона бу- 
де највишз, створити култ ауторитета власти, при- 
том, зајемчити свакоме основна права, обезбедити 
ra, заштити у праву, научити да поштује и туђе 
право и право целипе, синтеза je напора паметне 
власти и претставља, колико један узвишен, толико 
и тежак задатак. Због тога ваљда и наш иарод ве- 
ли: да je власт богом дана! — јер у циљевима и зз- 
дацима власти има заиста нечег божанског, али власт 
врше људи још увек недовољно савршени, често са 
извесним негативним својствима, na и због тога, пун 
усп^х влгсти није увек загарантован. У толико ви- 
ше, што људи врше власт према ЛЈудима. Са тих 
разлога, није власг увек успешна, na и не даје увек 
и исте, позитивне резултате. Да власт потпуно ус- 
пе, потребна je просве11еност, внсока свест и внсоко 
осећање дужности и права, a највише искреног уве- 
рења: да су сви напори власти упућенн на то да 
обезбеде и добро поједннца и добро друштва. Кад 
родитељ кара и кажњавз, то још није знак да он 
не воли; кад власт то чини, она je у положају ро- 
дитеља и док je у тој улози, она je потпуно na сво- 
ме месту. Наша власт, поннкпа из иарода, иза иарод 
увек je,— кадје била успешна—ималаосновпе елементе 
које сам навео, a кадгод je моментално пренебрегла 
ове, она je крахирала. Мн данас живнмо у земљи у 
којој влада ред и мир. Кад ово тврдим, ja имам 
пред очима страшне појаве које се догађају у дру- 
гим земљама, a које згражају св^ког културног чо- 
века, na, поредећи све то са приликама у нас, ja 
консгатујем да ми смемо слободпо peiin: „А^ала 
Богу!" Наша je дужпост — у колико до нгс стојн, 
да и сами долрипесемо још бољим приликама. Же- 
лети je да политичка управна струка буде савршена 
a она he таква бити, уколико ми то будемо. По- 
следњих година много се учиннло na поправци ове 
струке. Ha овомг не сме се стати и мора се и да- 
ље напред. Osa струка мора бити најбоља, и зато 
у iboj мора бити најбоље, само оно што je најбоље. 
Тежња меродавних, да људе с малом школском 
спремом замене људима са пуном школском cnpe- 
мом, потпупо je на своме месгу. Њихова награда, 
плата, ни данас није онолика колика би требала да 
буде према деликатној дужности н ономе шта се 
ОД њих тражи. Зар je, само примера ради, довољно 

шго данас примају престонички члапови квартова 
или чиновници у квартовима? Престоничка полиција 
у нас je na таквој висини да нам ва томе могу по- 
завидети и многи други, na ипак, она je тако мало 
плаћена, не само да je најјевтиннја у свету, него 
јадви л>уди немају ни толнко колико да не морају 
да се боре за опсганак. Ово треба поправити што 
npe. Исто тако треба настојавати да људи са школ- 
ском спремом у овој струци почну, да у њој теку 
и у њој заврше каријеру. Без нскуства нема успеха 
и напредовања, не сме бит^ брзо, јер, што je 
брзо то je кусо! Мпаде године нису за старешинске 
положаје, парочито у политичко-управној струци. У 
управљању, колнко je потребва школа толико je 
исто потребпо и искуство, a ово се само годинама 
и радом стиче. Због тога сам ja скептик када ви- 
дим младог среског  начелника. 

Таквима се често догађају разпи малери, a no- 
некад и такви који доводг чак до дипломатских 
иптервеицнја. Таквп, no некад ослањајући се, у 
осуству свога искуствз, на ту1)е, обично локалних 
величина, пост^пу играчка у рукгма других. Дужпосг 
je старијих да пазе на ono, да не затварају очи 
пред  чињеницама,   да ne поклекну  пред утицајима. 

Власт према свакоме мора бити једнака. ВолјЗ 
закона мора се према свакоме вршити подједнако. 
Изузеци неједнаког поступања руше ауторитет вла- 
сти и када то нгступи, онда пласг није власт. Ни 
повлашћених, ни подвлашћених! To мора битн гесло 
наше власти. To je принцип, који нарочито мора 
бити спровођен баш из саме цептрале и ja hy се 
радовати, ако заиста буде тако. 

Државпи пптерес je да се бановине одрже. One 
су скорашњег датума, нове. Према искуству које 
се преживљује, нзмеће се преуређење баповипа. Сад 
су one недопоЛ)Но експеднтивне. Треба урадити да 
one буду брже у решавашу, брже у раду, брже у 
преписци. У својој делатпости, оне морају зрачно 
деловати, јер je нужно да се љихова делатност 
свугде осети, у свима крајевима бановипе и под- 
једнако. 

Нарочито, пужпо je подједнако поступати у пи- 
ташу радова, поделе кредпга и поделе средстава 
социјалве помоћи. Треба одржати дату реч при 
устано1)љавап.у, да he устапове рапијих самоуправа 
бити nonyibaBaibe првепствено људима из крајева 
који су те устапове створили. Баповине морају бити 
јако обазриве у погледу оптерећења и јако штед- 
љиве у расходима; one морају бити јевтиније. Из 
љих треба избацити разве хонорарне службепнке, 
јер onu много коштају, a заузимају места људима 
који хоће у бапопини да теку каријеру и који су 
због тога увек јевтипи. 

Вановипе имају један недостатак, јер су седишта 
бапопина далеко од крајњих тачака. Доћи до ових, 
стаје новца и времена. To погребит свег јдко ocena; 
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гласови против тога чују се све чешће и cee више, 
иарочнто, кад je у пнгању какав мвији посао и кад 
се на реш°ње no истом чека no месец, два и три. 
Због тога се овде намеће потреба да се изаесни, 
MaibH послонн, који су сада у надлежности баиови- 
не, пренесу у надлежност окружних инспекторз. 
Кад се ово уради, урадиће се један паметан посао 
и задовољиће се једна прек-т потреба. 

Пада у очи врло често слап.е из бановина раз- 
ннх комисија, стручнЈака, ксмесара u сл. Понекад то 
бива месеччо и од више лица уједанпуг. To много 
сгаје, то није симпагнчно, a целико je питаиЈе: да ли 
je целисходно. Ja мислим да je уздржљивост у овом 
погледу врло препоручл.ива. 

Службеници баношшске установе, негдашше 
Подринске железнице, ннсу ни до данас разврстани. 
Желети je ла оао буле што пре, бар npe него буду 
најурени од дошљака, којн у овој установи, коју je 
Подрцц.е, подигло све више, узимају маха на штету 
Подринаца, 

Подрнпци су спојим жртвама подигли бач.у 
Ковадачу ц они су, no paimjoj концесији, нмали 
извесних повластица пр 'лнком лече11>а. Међутим, ба- 
новнна je била ово укинула. Тиме je учињеиа једиа 
велика неправда Подринцима, na ja т;ажим да се 
она исправн 

У уверЕц.у, да he се ове моје жел>е имати на 
уму, изјавл.ујем да hy, и у појединостима, гласити 
за иоднети законски предлог буџета Мицистарства 
унутрашљ^х послова.  (Одобравап.е и пљесак). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч ииа 
народци посланик г. Павлич. (Гласовн: Ннје овде!) 
Пошто г. Павлич није присутан, има реч r. Војко 
Куртовић. 

Војко Куртовнћ: Госнодо посланици, у овој 
дебати o буиету Мипист.1рсгва унуграшњих дела ja 
сматрам да je неопходно нужно истаћч и нтрочиго 
110дву1п1 да je безбедвосг у јужвим крзјевима од 6 
јапуарц na na свама тслнко дијаметрално различита 
од one која'je била преб јапуара, да се свака хцала 
н призаап.е има одати Врховпој управи, тј. г. Ми- 
нисгру^унутрашп^х^дела^и свима шеговнм сарадпн- 
цима. Режим од бЈјапуарз омогућио je рапијии no- 
литичким чиновннцима који су бнли крајп.е паргиј- 
ски затровани.ЈШ које су поједине сгравке, будући 
на власги.Јшале огромап утпцај, да се ослободе тога 
утицаја, тј. ]да воде бригу сзмо o својој редовној 
дужпости ji да пепристрасно и савеспо примељују 
ззкон, тј. даЈулрављају само no законским прописи- 
ма. To свак од'нас, којн je у непрекидном и стал- 
ном контакту са,'пзродом, мора искрепо признати да 
je сеоски свет тек^дзхнуо душом у погледу поли- 
Цијских шикана од^б јануара na на овамо. Ми врло 
добро зпамо каквих je све незгода било, каквам су 
шикана^Ја бнли излож^пн поједини гра1јанн a царо- 
^что сеоски двет радн тих партијскпх размирица, a 

то ради тога што je полицнјска .власт   била у ру. 
кама појединих странака и, како je која странка до- 
лазила na власт тако су ти чиночнпци морали играти 
очако како je партијска организација   тражила. Да- 
нас тога апсолутно  нема и ми баш који припааамо 
опом стању од 6 јануара   и овој   странци Ј.Р.С.Д., 
мортмо битп поносни и сваки, билосељзк, било гра- 
ђаннн, мора нам то   призната и признаје   да  je са- 
дашп.е стање дијаметралпо разлпчито од онога што 
je било пре 6 јануара. Има нзвссних иезгодз, то сгм 
у неколико   махова   одлазећи у Мипистарстро уну- 
трашњих дела истицао, a то je што   постоји   сукоб 
изм?ђу полнцпјске и жандармер^јске власти. Постоји 
специјалан  закон   o жапдармерији  и жандармерија 
није непосредно субординиоапа   полицијсчој  нласти 
тј. претставницима управне власти, те жапдармерија 
често сама na своју руку   предузпма  извесне   изви- 
ijaje, врши претресе, затнара људе, a да o томе одмчх 
не пзвештава управну власт. Имам случајена у своме 
округу да су поједине   жапдармеријске станпце за- 
тварзле поједипе људе и то у групи због неке крађг 
или убисгиа и дожали их у претходпој   истразн  no 
10—15   данз,   na тек   онда   предавалн   полицијској 
власти, односно, надлежном   среском пачелнику.   И 
кад сам ja улагао  протест у својству   правоЈаступ- 
цика против таког поступка жавдармеријске власти, 
срески   начелник   предузимао   je своје, слго je акт 
жандармеријп да одмах, тј. у року од 24 сата, преда 
те л.уде са реферагом, опи су одговирали да се то 
шега ништа не тиче, кад они буду свршили, они he 
их послати.   Ja  мислим дз je закон o тој подвоје- 
пости погрешан и да he то no управу земље имати 
скојих   реперкусија,   HMahe   због тога што се врло 
често дсшава да жандармернја   ne   слуша   наредбе 
полицијских власти.   И тај сукоб надлежности и та 
претходна   истрага   коју   води   жандпрмеријо, врло 
pljaeo делују на грађане, те због тога ja сматрам за 
дужност да скрепем пажњу г. Министру унутраш11>их 
дела да o томе   поведе   рачуна  и  доведе у склад 
о?а два тела управне   власти, тј. oprane  јзвне  без- 
бедноста и управне полицијске влзсти. 

Често путз, господо пародпи посланици, држим 
да се je и вама то десило, имали сте прилике да 
видите да поједини жандарм илн комапдир извеспе 
жандармеријске станице прелази грзницу своје де- 
латности. Често пута они излажу шиканам! грађзпе 
из свогз подрумја и кад се ти грзђши жале и нду 
код срескога нзчелпика, и овзј то нзвиђзи)ем пот- 
пуао установи, прође no једна до две године дзнт, 
a често пуга апсолутло je немогу11е дотичног жзн- 
дзрмз или командира станице преместити из тога 
места. To долазн отуда шго je жандзрмерија само- 
сталнз и сматра се сасгавним делом војске. Због 
тога ja молим господина Мпаистра унутрашњ^х дела 
да односно премешгзјз жзндарма дође у ве»у са г. 
Миннстром иојске и морпарице, те да у свзком слу- 
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чају мора уследнтчГпремештај једчога жзндарма, к^Д 
тс предложи надлежни срески начелник. Јер у про- 
тивном случају, господо, пи долазите у један без- 
излазан положај да, ни сресхи начелник, ни ви, кзо 
народни посланик, na ни Миннстао унутрашњих дела, 
не могу вам у опрчвдапом случају помоћи, иако сте 
до савршенства доказали да односии службеник од- 
посно жандарм не заслужује да остане na своме 
месту, тј. да у најблажијеи случају буде ппемештен. 
Ja молим господина Министра унутр7шњнх дела да 
ова запажања узме у обзир и o њима поведе рачуна. 

Сам буџет Министарсгвз унутраши^их дела много 
ic мгњи него прошле ГОДИНе, али ja ипак сматрам 
да у томе буџету има извеспих синесура које не 
би требало да постоје, бар код Министлрства унутрзш- 
њих дела. To je случај ca окружпим инспектори- 
ма. Ти окпужни инспектори, ако су no нахођењу 
Влзде и Мичхстра унугрвшњш дела тзко неопхо- 
дцо нужни, они би морзли бити са савршеном спре- 
мом и са најбољим квалификапијама, a не да се на 
те тложаје доводе људи само за репрезе11та"нју, 
којн никдкв^х виших чиновчичкнх способности за 
те положаје нема^у. Што се често yTBpl)Vje у оним 
приликама клда долазе да Ерше инспекцију зз разне 
неиспрзвностн поједииим управним влзстима. 

Молећи госчодина Министра унуграши>пх дела, 
да o овим мојим oпaжalbимa поведе ртчуна, a с обзи- 
ром на оно што сам р-није казао, дз je безбедчос- 
у Јужној Србији данас много бол.з него што je 
била пре 6 јануара, јз изјављујем дз hy гласзти за 
овај буџет. (Одобраваи^е). 

Претсепник Др. Коста Кумануди: Има реч 
господин Урош Трбојевић. Г. Трбојевић пије ту, има 
реч г. Др. Драгугнн Костнћ. 

Др. Драгутин Кости*: Господо погланици, 
ви сте се мало заморнли слушају11И пепрестапо o 
круппим стварима, na допусгите да се мало зани- 
мамо и ситним стварима; јер, као што знате, села 
сзстављају општине, општине састављају срезове, 
срезови баповнне, a баповипе држапу, али ипзк, на 
крају крајева, hernija je општина. 

Ja сам, господо, имао 18 претседиика општина 
v дпа среза које имам част претстапљати у овој 
Скупштини и нисам се мешао у љихове послове. Дпо- 
јица су CMeibCBa без мога знзња, један na два дана 
npea новембзрске нзборе, искључипо што je имао 
смелости да потпише моју листу, a другн je био 
претседпик спштипе Дуљске, Бајрам Селимовић, naj- 
честитнји човек у општини, a који je без икзкве 
кривнце смењен, те на његово место прстављен Ра- 
мадан Фејзулах, чопек много мзље нредпости од 
onora првога. Нзпомињем дз су обојица припадали 
бившој радикално] странци и обојица гласалн про- 
тив мене. 

Наравно, onaj који je смењен, није имао кри- 
пице. У Почгорском  срезу,   na   17,000   становника, 

остзло je, кзд се исплати сав прирез и порез — a 
опшгински je прирез "имао лавовски део, чпстнх 
44.671 динара за живот сгановпиштва. За UTO? Зато 
што je у овоме срезу бчло девет микрос<опских on- 
штина, и од тих девег микроскопских општина на- 
прављеве су четири велике општине. И кад су, на- 
правл)ене ове велике општине, 3Hajyiin менталитег 
месног стаиовништв^, јз сам предложио Господину 
Министру да надлежпи буду врло обазриви прили- 
ком одређивап.а чегири нова претседника, јер je 
психа код становиштаа тога среза спецчфичпа. Тамо 
je, господо, развијепа виолентиост до макснмума. 
Тамо се добро пази и гледа ко he бити претседник 
општине. Пошто je од дев=т малих општипа направ- 
љено четири веће, no ni вобитном предлогу полицнје, 
кс ји je четирп пута поднет Господину Миннстру уну- 
трашп.их послова, узек су четири стара претседника 
остављепа у четири места која су пукпм случајем 
остала црцтримз спојрцих опшгина. Ja гам, не гле- 
лајући ни na какву партијску прцаадност, молио, 
само да дођу пајпоштенији, a и пови људч. Јер кр- 
nana прошлтст убепила ме je да тако поступим. Пс 
слушали ме пису. Па нека сносе одговорност! У две 
општине су поставили дна новз, a у друге дв? два 
сгарз претседнича. У оп-ш двема општинама, где 
су променили претседнике, тлко су нзо пзко ствар 
нзвгли, да није ту ни требало претседиике мељати, 
јер се догодило дз су новим претседницима властн 
лосгавилеза кметове cr.ipe претседнике! A какав he 
ту б^ти мир и „vrjeiuennje", ви сами знате! Узмимо 
Супоречку општину, она je спојена са опшгином 
Студенчапском, којп су и какви у тој општини ЛјУДи 
и шха су раднли окз положаја претседника, могу 
да кзжем само то да су за шесг година погинула 
три претседпика у тој спојепој опшгнни. Прво 
je погипуо Шер^ф Зепунозић 1920 годин?, na он- 
да, Абедин Рамаданопић 1925 годнне, оба прег- 
седници студенчанске опшгине која je спојена са 
Сугшречком и, на крају, Осман Алилови!! који je бко 
претседник општнне Суворечке, којч je погинуо 
192G године. Можете замислиги положај осталих 
претсееника код те крваве прошлости. Ja мислим дз 
je у иптересу сређивања прилпка у срезу, баиовинп 
и земљи, да се тако не  поступа. 

Што се тиче чинопчпшгва, ту поред светлих 
n добрих примера нма и иолусветлпх Ja нмам једног 
сресксг ппсарз, који je подпео озаква докумепга 
cnojoj бзнозиаи: да je свршио четирн разреда ,ду- 
хоивог училишта' у Петрогрзду, један р'зред пду- 
ховне сем нарије" у Пегрогрлду и две године пела- 
гошког инстптута у Петрогрзду. Из шегове се ,ди- 
пломе" која je оверена у пашем Мпнистарстну ино- 
сгрлпих дела н преведепа под A. Л. Број 10 од 3 
јануара т. r., види да je диплома шегова јасна само 
у једпоме, a то да je 1902 године ступио у други 
разред петроградског духовног учипиштаГДа je свр- 
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шио 4 разреда тог училиштз, како on званично тврди, 
o томе нема ни помена. Интересаптно je да се у 
тој „дипломи" види један додатак испнсаи руком да 
je дотични господин „достојан" ступитн у духовну 
семинарију, алн се из акта бр. 1 од 3 јанугра 1933 
године и бр. 28 од 4 јачуара 1933 голине издлтог 
од стране Делегације за заштигу интереса руске 
емиграције у Лугославији, који je акт ов°рен у на- 
шем Министарстну иностраних послова под A. Л. бр. 
55 од 5-1-1933, најјасније в^ди да je потпу1'И курс 
Петроградског духовпог учнлишга трајао четири r.- 
дине и имао четнри разреда, и да су се у први 
разред духовних семинарија у Русији примала само 
она лица која су свршила потпун курс духовних 
училиштз, т. ј. четири разреда нсгих. Уместо да на 
основу свих ових званичних података који су за 
1лав11у контролу потпуно довољни да се onaj чинои- 
пик из службе удал>и, Мипистарство yHyipamii>nx no- 
слова шзл>е све ове „дипломе" Главном просветном 
савету, који he се састати „ад календас грекас!' A 
овај и овакав чиновник остаје н дал,е у једном врло 
важном грЕничном срезу да, у стсуству среског на- 
челника, претсгавл.а Краљевску владу. У ссталом, 
људи с малим квалификацијама на полнцијским no- 
ложајима у Јужпој Србији нису na жзлосг ретки ни 
данас, ма да je полнцијска служба у тјј провин- 
Цији пајделикатнија и да тамо треба слати само naj- 
пошгеније и плјквалификовапије чиповпиштво. 

Било je, господо, код нас среских начелника 
који су „апсолвирали оспову школу", na им днпло- 
ма o томе „пропала у рату". Који су дипломирали 
основну школу и имали o томе диплому, који су 
дипломирали подофицирску школу, a сада имамо 
једног впгеза који je свршио средњу школу. ЈЗзљ- 
да hy и ja у мом срезу једиом дочекати среског 
начелника дипломпраног правника. 

Неспособност јед.пог дела полнцпјског чппов- 
ништва Среза подгорског, особито iberosa шефа, 
копстатована je и од страпе Мипнстарстш упутра- 
шњих делз. Иадам се да he овај чиновпик и начел- 
ник среза једног врло важпог граннчнсг рејопа, до- 
бити место које му no квалификацијама одговара и 
престати бити среским начелником, бар Среза под- 
горског. 

Јасно, да je no срезотша овако, кад имамо у 
самој бановини, у њепу центру, царском граду Скоп- 
љу, под истрагом око 10 чнповпика управе града 
Скопља, од којих je Beii добрз половнна отпуштепа! 

Кад се ово све догађа у Скопљу, бановипском 
месту, како ли je у другим местима бановпне, иако 
полицијски и ипспекторски апарат није мали. Тако 
то мора бити — јер je Вардарска баповипа удо- 
вица, те има надбапа и подбана, a бапа нема! 
Молио бих да се престане слати no казни чиновпи- 
штво на Косово, које ие само да je славио, neh je 
Kao' здрива висораван врло хигијенска. Али ипак се 

јиисли да je оно санаторијум за поправку рђавог чи- 
иовништвз. Ja сам, господо, добио једиог полнциј- 
ског писара В. Б. I. 17338/32. no казни у Урошевац. 

Шта he бити са бившим среским начелником 
Среза неродимског, a сада начелником Среза шар- 
планинског? 

При ревизији општине Уро±евачке, која, иако 
се иалази под посом бано])ине и окружног инспек- 
тора, a није 6 година репизиована, ревизији, госпо- 
до, изведеној 12 септембра 1932 г. и заведеној под 
бројем 17954/32, naljeno je при ванредном прегледу 
касе те o imrniie cлeдehe: 

1) Бр. 43 Николи Трифуновн11у, среском начел- 
нику 1867 дин. 

2) Бр. 44 Глигорију Деспотовићу за среског 
пачелннка 100 диа. 

3) Бр. 45 Тодору Нвко^гићу за среског начел- 
пика 540 дин. 

Cee ове кривпце пом. начелника заведене су 
поа Бр. Б. Б. II. Пов. 1841132 од 12 XII 1932 г. 
и В   Б. I. Бр. 21065/32. 

Благодаре1ш нехату надзорних власти утврдило 
се je при том прегледу да у каси општине Уроше- 
вачке на дан 12 IX 1932 год. има 556.130 днн. 26 
n. д. no привременим признаннцама, прн бууету од 
милион динара. 

Поред тога, нађене су неправилности у тој оп- 
штини које су годинама толериране, a зз које je на 
првом месту крнва н^дзорпа власт. 

Te су непраиилности  следеће: 
По чл. 71 Закона o општипам^, који данас ва- 

жн, прописано je да општински одборницн ни у ком 
случау ne могу битн ни општински службеници у 
исто време. Taj je закопски пропис дошао свакако 
из разлога, шго су општински одборпицн, no су- 
штини свога звања, коптролпи и надзорпи органи 
над општинским службеницима, али, господо, за Уро- 
шевачку општину овај пропис није до скора важио: 

1) Ha пример, у тој општини блпгајпик je био 
једновремепо и општински одборннк. Од 1926 го- 
дипе, na готово до краја 1932 год. rij одборпик 
постављен je зз благајннка одлуком одбора горње 
општине бр. 3959 од 18. III. 1926 год., која je од- 
лука погврђепа од стране тадашњег среског начел- 
ника Среза пероднмског бр. 8702 од 23. VIII. 1926 
годипе. 

Начелник који je ту незакониту одлуку потвр- 
дио, свршио je подофпцирску школу и, како злн 
језици говоре, имао je надимак „лира", свакако нз 
лирских разлога, јер, кго што вам je позпато, у Јуж- 
ној се Србпји певају готово искључиво лирске и 
врло ретко епске песме. 

2) Другн одборпнк био je шеф војног и кри- 
вичног одељења исте општине, одлуком општинског 
одбора   бр.   262.  Одлука суда којом je onaj одбор- 
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ник произведен за чиповника општине вароши Уро- 
шевца није ни од какве власти потврђена. 

3) Трећи одборник постао je опшгински мерач 
no решењу суда бр. 1488 од 4 марга 1928 год. Hd- 
равно да и ова одлука одборска, каа и ropiiia, није 
била ни од какве власти потврђена, 

Видше, господо, кад надзора нема, како се оп- 
штинске власги одметну и чине неправилносги, све" 
сно или несвгсно, и стварају себи кривицу no чл" 
71 o општииима, no § 368 o сузбијању злоупотребе 
у службеној дужности, a у вези § 16, исгога законз, 
no коме претседник опплипе урошевачке одговара 
и за мзтернјалну штету у смнслу §§ 296—300 крив 
суд.  пост, 

Поиодом ових неправнлности, пзла je и интер- 
пелација у Сенату на коју je г. Мини;тар унутраш. 
њих дела изјавио да ће дати одгосора кад по ово. 
ме покупч податке. Да се г. Миннстар не би трудио 
и замарао око скупљап.а података no овој стпари, 
и да не би овај јединствен случај у исторнји само" 
упраза Југославнје кануо у Лету, изјавлЈујем г. Ми" 
писгру да сви ти подаци мирно почивају у Вардар 
ској бановини под II. Бр. 21978 3?. од 25 XI. 1932 
годипе. 

Мнслим да ]е доволјНО само једно телефонско 
наређење да цез тај досие дође до г. Мииистра у- 
нутраши^их дела, те да г. Мннистар упуграшЈвих де- 

ла донесе пуноважну законску одлуку no оној врло 
јединственој ствари. 

У вези са свима свим, претседник општине у 
рошевачке већ no други пут подноси оставку која 
пугује тако брзо да ни до данас mije стигла из ба- 
новине у Министарспго. Ова се оставка, у интересу 
реда и законитости, мора одмах уважити. 

У овој Скупштини, приликом бупетске дебате, 
највише je било rotopa o „кнтегралпом југословен" 
ству" једних и „синтетичком Јзгословенству'' доугих- 

Kao што вам je, господо, познато, интеграли су 
саставни део гиатематнке, a синтеза je ствар xev)HJe' 
Не би ли боље било да ми пређемо na практично 
југословенство и упитамо се у ком je стадијуму оно 
међу  нама, a којнм je пра&цем пошло у народ? 

Било je, господо, различитих кула и градовз. 
Био je „тврди", зли не нечити град г. Љубе Дави- 
довића и no;<. Веље Вукиј^вића, кажу да je и он 
био „југословепски". Anu je пекако дошао пред зо- 
ру 6 јануара. Имамо и других исторнјских градова 
и  кула, као, рецимо, славну Ћсле Кулу у Нишу. 

Мепи се пак чини да ово наше Минисгарство 
унутраш11,их дела зида једну кулу, не сасвнм југо- 
словенску, али ипак Ћеле Кулу. Јер у њу непре- 
стано yiHljyjy главе оних претседпнка опшгипских 
и часника општинских за које Министарство Уну" 
трашп^х дела мисли да пису доволжо „нитегрално 
југословепске", или „синтегичкн југословенске". 

Не мислим да je овај правац потпуно правилан. 

јер са оснивањем нове J. P. C. Д. странке на југо- 
словенској бази могу се очекивати да he сме11>пва- 
н>е претседника и управа општинских бити нзврте- 
но без обзира na раннју партијску подвојепост, ида 
ће при томе бнти, као једино и искључиво мерпло, 
способност, пошгење и пепристрасност. 

Међутим, дешава се обратно: да Министарство 
унуграшП)Их дела своју општинску полнтику води 
na оспову старих партијских подела, гогово, увек 
фиворнзирајуИп само једпо од покојпих сгарнх стра- 
нака, као да»жели да je поново у живот взати, и 
на тај п?чип разбукти све one мржње и борбе из 
прошлости које се ни у ком случају песмеју допу- 
сгити нити поновити. Тако се посгупа нарочито у 
баповипама, које захвагају Србију од 1914 године. 
Из тога ja морам, нажалост, закључити да Мннистар- 
ство упутрашчЈИх дела спроводи, може биги намер- 
но, један полнгички систем, који je и'у потпуној су- 
протносги са идејама и тепдег.цијама режима од 6 
јануара, и зато нека за све ово носи пуну одговор- 
носг r. Министар Унутрашњих дела. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
Др, Њамцул. 

Др. Ранко Њамцул: Господо пародпи посла- 
пици, у току пзчелпе дискусије у овом буџету дво- 
јпца од господе лругова послапика покушала су да 
укажу у коме правцу треба да се креће буџетскз 
днскусија. Једзн од њих je рекао да би требала бу- 
цегска днскусија да се креће у смислу магематике 
и психологије, a други je рекао да, пошто нисмо 
парламептарнз, него само Устапна мопархија у смислу 
Устава, да би требало стварно да се критикује ра- 
чупски део н да се дискутује o рачупском "елу 
буџета. Ja, господо, сматрам да je бумЕт један еми- 
нентпо политички закон и да o њему може да се 
крптикује политички н у п.ему копстатује и соцно- 
логија и економија и шта год хоћете. 

Ja сам ODO пагласио, господо, зато што сматрам 
да j низу ових мнсли не спада само крптика, него 
у току ове буџетске дискусије н?родни посланици 
могу да дају сугсстије влади у том погледу како he 
у будуће да се ради. 

Ja, господо, neiiy дуго да говорнм; ja hy само 
једпу ствар, ne поменуту од предговорпика o пашој 
упутрашњој политици, да додпрнем, a то je, господо 
закоп o оиштинама. Господо, ви врло добро знате 
да je у току д^скуснје o Закопу o општинама од 
свију нас наглашавано да општине сачиП)авају теме.г> 
и основ и да су оне ћелнје, како je рекао наш ува- 
жени друг др. KocTuli, да су one оснсвне јединице 
наше државеи да се безуређених општина не може 
никад уредити држава опако како треба. Mu смо са 
овим Закопом o општинама, који смо ових дзна до- 
пелн, истакли, и свн су говорпицн истицали, да je то 
једап огроман корак ка сређиваљу прилика, нарочито 
унпфнкације целокуппе администрацпје општинске у 
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вашој држави. Међутим, гослодо, o једној околности 
ja хоћу овом приликом да нагласим, a то je да наши 
северни крајеви у држави очекују сд тога Закона 
o општинама једну много већу ствар, госп^до, a то 
je финансијско растереНење. Јаћу дч вам кажем ово, 
a многима je из северинх крајева познато да ми 
нмамо маџарски закон o опшгинлма. За време ма- 
ijapcKor режима,   да бп   маџарске власти успеле да 

велн шгедњу, снижавају плате чиновницима, које се 
на њихову жалбу поништавају од сграна бановине, 
ксјз каже да нм се ne може снизити плага вишеод 
10%. Тако, у једном селу, олштински лекаримаЗООО 
динара плате, иако у самом селу има 3 лекара. 
Како то да се томе лекару не може снизити плата 
више од 10%, иако би други драге воље прнстао 
да буде опшгннскн лекар без плате, да добије само 

доведу тамо своје чиновништво,  да би се створиле    сган, право прегледа меса итд. Ja мислим да Ззкон 
странке које he да помажу Влади,  мзџарске пласти 
и маџарскн закони су предииђалн гломадну и CKvny 
администрацију, a сем тога, те мацарске,  н ма туђе 
власти су све наше општине задужнле у оно време, 
тако да сада наше општиие стоје пред фннаисијском 
катастрофом. 

Ви, господо, који сте из сенерних крајева, знате, 
a остала господа чнтају no новинама, да je код нас 
општински прирез 100, 150—200%, a то значн, да 
сваки земљорадиик код нас, a код нас су само зем- 
љорадннци, да свакн земл:.орадник плаћз општински 
прирез дпа пута толико колнко државпог порезз, a 
шта то значи у овом времену, није потребио да вам 
исшчем.   Наши   градови у сеаерном делу наше др- 
жаве могу још некако и да се провлаче, a то je зато 
што наши градоии  лакше могу да се извуку испод 
пореза пего ми.   Да би вам то боље илустрзвао, ja 
hy да вам кажем тачне податке. Тако Срез ковкпски 
има 31.000 и нешто више становника,   a варош Ве- 
лики Бечкерек има 35 000 стаионника no најновијем 
попису, према   томе   више него срез ковиискн.   Ве- 
лики Бечкерек  град  има   пешто   Maibe земље него 
Ковински срез цео, има врло мало, за 10.000 јутара 
Али, када вн упоредите капнтал, т.ј. вредиост целог 
Ковинског среза са Великнм Бечкереком, онда ћете 
видети да  тај  капитал износи дупло. Међугим Ко- 
вински срез   плаћа  порезе четирл и no милиопа,   a 
град Белики Бечкерек 4,900.000 динара. 

Дакле видиге,  наши градови у северном делу 
државе   na   пеки пачин могу да се боре са тешко- 
ћама,   a наша села нпкако, нарзчито, ако их упоре- 
димо са селима и варошицама у Србији. Баш мало upe 

o општипама може да постнгне своју сврху само 
онда, уколико се приликом његовог провођења у 
жипот прнстуг.и од сгране бановине најригорознијој 
шгедшп, и да се уредбом o чиновницпма која се 
има донети упросги администрација, cMaibn број чи- 
новчича, a непотрсбно особл)е уклонн, како би оп- 
ттине фииансијски оздравиле и како би изша села 
могла да плаћију државни порез. 

Сматрајући да he оне моје иапомене Краљев- 
ска влада имати у виду, изјавл.ујем да hy гласати 
3i буи':: Мжистарства унутрашњих дела. 

Претседиик Др. Коста Кумануди : Реч има 
г. посланик Матија Мацековнћ. (Нема га.) Реч има 
r. посланик др. Богумил Вошњак. (Мема ra.) Да- 
јем реч г. Милинку Мнлугиновнћу. 

Милинко Милутпновић: Господо послапици, 
кад je пред нама буџет Мииисгарства унутрашњих 
дела, хоћу и ja да проговорим неколкко речи. Ja 
hy говорити само o држаљу оружја. Ja тражим да 
се да се даде пароду да може носити и држати 
оружје с тиме да, ако треба да плати таксу, да те 
таксе не буду оволике колике су досад биле. 

Ja iiy да кажем зашго. Иеко ми упада у реч 
н заго молим да мн ннко не упада у реч. 

Добије један човек дозволу за пошеп.е и др- 
жа11>е оружја, јер се одвојепо издаје дозвола за но- 
шење оружја, a одвојено за држање оружја, обашка 
се плаћа такса за дознолу за Homefbe оружје, a опет, 
обашка се плаћа такса за довволу за држаше 
оружја. Добије једап чонек дозволу да држи оружје 
у куНи. Ван куће ra не сме носити. Треба да плати 
државну таксу 5 дпнара,  за   решење   да   плаги   20 

сам дознао na варошица Свилајниац која има 5.500    динара, io су 25 динара,   и   50 дииара да плаги за 
становника кго код нас просечно сва села, a има 
буџет од св^га 500.000 дннара, има нижу гнмназију, 
a наша села која немају ништа сем чисту админи- 
страцију и предратне лугове, имаду буџет од l1/..—2 
милијона динара. Прпродна je стнар да се ово не 
може издржати, парочнто услед тога што су arpap- 
ном реформом општинама одузете и оне земље што 
су им бпле остзле, тако да се наше општине издр- 
жавају само сд прпреза. У ono доба после рата, 
предратни другови могли су да се плате, али, услед 
партијско-политичких прилика, још и данас je стање 
у BthnHH општина такво, да ми очекујемо једиип 
спас од новог општинскег закона. У пашим општи- 
jifMS догдђз се да општински одбори, како би соро- 

бановинску таксу, то je 75 динара. Е, сад, кад дсбнје 
дозЕолуза пошење оружја та доззола гласи да оружје 
може иосити само onaj ко ту дозволу добије. To зна- 
чи да, ако on у кућн има више задругара, Енше сипова 
нли 6palie, ne сме оружје носити нико други, nero са- 
мо onaj коме je доззоле дата и na кога дозвола гласи. 
Да би такву дозволу добио за ношење оружја тргба 
да плати око неких 140 дипара таксе. 

Господо, ви добро знате да ми na селу имамо 
имања н стоке, оборе, куће и да се некипуг десн 
да домзћнп оде у чаршију, било на пијацу пли ra 
власт зоае, те ne буде код куће. Тада се, рецимо, 
деси да курјаци нападпу стоку na његовом имању. 
Ja сам c^n рецимо тога лома1јина, узмем пушку да 
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браним стоку од вукова, и ако би  наишла жандар- 
мерија,  она   би   олузела  пушку   и ja   бих   извукао 
качну. 

Господо народчи посланици и Господине Ми- 
нистро, ja hy да вас замолкм да се постарбте да се 
одсздч изда.:е дозвола и 3i ношење и за лржање 
оружја, и то тгко да из његове куће оружје може но- 

реч,гкао'што ии ja теби ne упадам! Ти хоћеш у 
свакој торби да будеш колач! 

Иретседник Др.Коста Куманудн :'Господине 
Ћокн11у, иемојте сметати'; говорника. 

Милинко Милутиновић: Дакле видите, го- 
сподо, колико je овде штете било, и сутра lie се 
од овог чопека тражити да плаги порез и прирез и 

сити свакн пунол.етан грађчнин. Торови су далеко да да држави све што буде од њега тражено. A да 
одкуИа, патојезбог тога потребио. Поред тога, да je овзј човек имао оружје, он би своју стоку од- 
се такст смањн. Кад једанпут дозволу добије, да му    бранио. 
та дозвола може служити све док je не злоупотреби, 
a чим je злсупогреби, да му се одузме. 

Господо, кад он добије дозволу, та му дозвола 
в^жи за годину дана, игко му истекне годчна, a он 
није платио поново 59 динара, он губи право на но- 
шеи>а. оружја. (Једаи глас: To није тачно). To je 
тачно код кас у Дранској бановнни. Ономчд je 
r. начелник одузео оружје свакоме ономе ко није 
платио бановннску иксу за ову годину. 

Сад неко каже: ззшго he оружје? Ja сам чуо 
де се то добачује и, ево, ja iiy изнети зашго. 

Кад смо ми, господо пародни посланици, могли 
иосити оружје и да се боримо за cTiiapaii>e ове 
државе, ja држим да то ни сада не треба ускратити- 
AKO треба да се плати такса, да платимз, али да не 
булу превелике таксе, него мање. 

Господо, ево ja  hy  одгозорити   тој   господи 

Има случајева, господо, где човек ј;има ■ само 
можда две овце, ништа oj стоке нема, и то треба 
да сачува, то je све, чиме мрси своју чељад )■ и фа- 
милију, и кад дође зверка да те овце покоље, on 
има да глође сув комад^леба. 

Ja молим г. Министра да у пеколико ове' таксе 
смањи н да се сваком чопеку дозволи, кад поднесе 
мобу да му се да оружје, ако je нсправан и честит 
грађчнин, може му се поделити, и та дозвола да му 
служи све дотле, док je не злоупотреби, ако буде 
злоупотребе, онда he no закону одговарати. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч имв 
»'родпи посланик г. Милош Дргговић. 

Милош Драговић: Господо народни посланици, 
ja ne мислим да говорим опширпије o овом ресору, 
и само бих могао да приметим то, да je требало 
усестн ш'о више штедпЈе у ресор  упутраш11)их по- 

која ми je добацила отуда: шта he сељаку оружје?    слова, с обзиром да треба редуцирати окружне ип- 
Ilpe nero шго прочитам овај извештај, ja hy да вам 
доставим до знања,  какво   je  стање у Срезу мора- 
вичком   и  драгачевском. Тгмо су   куће рашгркане, 
једна од друге   полз сата и сат од   Kylie   до   Kyiie 
Имају своје торове, где држе стоку, и опи су уда- 
љени no цео сат, тако да ne могу брапити стоку од 
вукова. Taj извештај гласи: 

'„Борба сељака са гладпим вуковима". 

Ивањица, 2о фебруара — Прошле но11иуселу 
Куши^шма одиграо се један узбуд.ч.ив догађај. Једна 
гомила голоруких сељака водила je очајну борбу са 
гладпим курјацима, који су провалили у кошару 
Јездимира Аврамовића и заклали му двадесет оваца 
и шест јагањаца. 

Касно у noh чуо се упорап лавеж паса, a мало 
затим, и очајничко блејапЈе оваца. Укукгин Аврамо- 
BnlieflH брзо су истрчали нзпоље и, када су видели 
у чему je ствар, стали су да дозивају у помоћ. За 
неколико часака, цео заселак je био na ногама. На- 
стала je тешка борба с курјацима, којп се пису од- 
мицали из гора, ма да су их сељаци тукли моткама 
и угарцима које су попелн са својих oribnujra, Тек 
када су заклали све овце, искочили су из тора и 
побегли". 

{Ристо Ђокић упада: Треба прсместити кур- 
јаке у пасивне крајеве). 

Рнсто, ja бих те  замолио, да ми не упаду ша   има г. Лорро Кнежеви11, 

спекторе, који, no мсме скромном и личном увереп.у, 
М1слим, да у многоме отежанају н онако тешку си- 
туацију, која псстоји у органима полчтнчке управне 
власти. 

Тако исто, пеопходпо би било да се поступак 
код~наших   среских   начелстава упрости   у'толикој 
мери да буду што експедитпвнији, јер морамо при- 
знати да смо у опоме злогласном, до 6 јануара ре- 
жиму, наследилп огрзмап   број   предмета,   који   се 
сада скида  са тав:на,   вади из   подрума и   узима у 
псступак.   Констатујем,   да се   ресор   Министарства 
унутраа'11)ИХ дела  налази сада у   рукама једпог чо- 
века којн je стручп.ак и који никада није подлегао 
пнкаквчм^ партијским   утицајима.   И кзда тај човек 
води сада политичку управу преко политичких вла- 
сти, ja имам пупо поверења у то да he се тамо no- 
слови увек водити са пуно објективпости. Само бих 
молио још једну другу ствар,   уколико   долазе оп- 
тужбе против политичко управних чиновника, да се 
узимају у  поступак,  na макар  биле  и анонимне,  с 
обзиром на тешкоћу у којима се налазе људи који 
бирају тај пут, да би се сакрили и чије жеље прет- 
стављају  вероватно исгините   ствари,   да се све те 
претставке и  жалбе узму у поступак.   Иначе, оду- 
сгајем   од сваког   даљег   говора   o   буџету   овога 
ресора. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбегрвић: Реч 
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Ловро Кнежевнћ: Господо народни посланици, 
ми смо били учесници целе ове буџетске дебате н 
видели смо да je већина говорника у генералној 
дебати критиковала буиет, и то оштро и врло оправ- 
дано. Ту су се изпосили аргЈменти прохвв суџета, и 
добрих je аргумената изнето против буџета. Буџет 
од 10 и no милијарди за нашу земл>у у OBI-M теш- 
ким приликама, у овој тешкој скономској и, можемо 
рећи, и политичкој депресији, je изванредно преве- 
лик и тежак. Дан^с je пред нама буџет Минисгар. 
ства унутрашљих дела, тако врло важног рессра у 
нашој зед^љи за одржавање правнога поретка и за 
вршеље свих оних великих функција које овај ресор 
има. Ja морам са предгово{ ником и другим иекима 
да се сагласим, да ни у овоме ресору нису чии.ене 
оне очекиване уштеде и да се није уважило оно 
што се говорило у лап.ској буџетској дебати, да се 
проведу стаиоките редупције, јрр ми, на жалост, који 
мотрима на то, морамо видети да су сва наша над- 
лештва данас мале жупаније. Ми нмамо срезова где 
je пре био један срески начелиик са једним пр^ста- 
вом, a данас су тако no три до четири среска при- 
става, без обзира na други број чиновника. Ona стара 
песма, да се укину, и жеља, не песма да се укину 
окружпи инспектори. господо, ми до дапас нисмо 
могли никада видети љихову потребу и 11)ихону ве* 
лику важност да бн они свршавали тако велику 
мисију која им je намељеп?. 

Морам да констатујем да пије извршепа уште- 
да која je бнла тако потребна у овим тешким вре- 
пима no паш народ, парочито no наш сељачки свет. 
Господо, наш je сел>ак данас тако притнснут, да ne 
може бити горе. Ми из Срема и из Bojneдине знамо, 
то смо тачно и математички прорачунали, шта наш 
сељак може да добије na једпом малом, на једном 
средњем и na једном великом имању. Све ono што 
он са тога имања збере, не иоже да му покрије ono 
што се од њега тражи, те он мора још и да се за- 
дужује, a никако не може аспирирати na i o, да има 
још и какву паграду за свој рад. Све су то разлозн 
да се што пре треба да чине уштеде, a ми те уштеде 
не видимо. 

Ту je скоро прпмљен Закон o општипама, тај 
тако дуго очекивани закоп. Иако тај закоп пије 
одговорио свима пашим жељама, иако има две ве- 
лике мањкавости, што нема право тајнога гласаи.а и 
што je мимоишао пропорционалнн систем, како он 
према овоме пије одговорио нашим жељама у пот" 
пуности, ja ипак сматрам да he под љим ипак бити 
много болЈб, него ли до сада. 

Ми се, господо, сви искрено обрадовали ше- 
стојануарском режиму, имајући na уму аргумента- 
цију да je тај режим дошао да стпша партијско- 
политичке страсти. Али, господо, догодило се нешто 
што нисмо очекивзли: догодило се да су у многим 
нашкм оцгитицама дошли па управу општипску људи 

који нису   никога  претстављали, него који   су се у 
згодном моменту  декларисали за тај ражим,   да су 
за тај снстем управе,   na кад су   дошли  на управу, 
они су   починили   многе   противузаконитости.   Ja и 
моји другови поднели смо интерпелацију, na пример, 
o раду среског начелпика у Винковцима и нисмо на 
ту интерпелацију   добили    пикакав одговор   досада 
од страпе г. Мннистра унутрашп.их дела. Ja сам по- 
водом тога разговарао са г. Министром у Фннанснј- 
ском одбору и on ми je казао да исграга није уста- 
повила ништа што би било протнвзаконито.   Али ja 
морам да кажем сада    г, Минисгру да je генерални 
ипспектор Мицистарства унуграшших дела 3 ожујка 
прошле године   npoueo   истрагу и   констатовао оно 
што сам ja тврдио, a ILTO je очито и што тврде сви 
винковачки грађани, паиме:   да je градски   пачелник 
випковачки, др, Шумановац, са   општинским  одбор- 
ницима   који су његови с&телитн политички, покло- 
пио градско земљиште својој жени,  која га je после 
тога испарцелисзла н продала. Даље, je овом кстра- 
гом констатоЕано:   да   je   градски   подначелник  др. 
Новосел, уз награду од 6.000 дин , вршио функцију 
школског благајнпка,   ма да je то противно закону, 
јер je ту дужност имао   вршити   градски блггајник 
бесплатно. Ha тај пачин и овде се   показало   да су 
моје тврдње биле исправне. Даље утврђено je и то 
да су опшгински одборницн били љени лифгранги, 
папример, трговац Покрајац лиферовао  je  општинн 
креч, и т. д. Градоначелник je уједно и данас прет- 
седннк  Градске штелиопице,   он од  непоћудних му 
особа тражн да врате зајмове, na кад ови не могу, 
он преко своје адвокатске капцеларије отказује зај- 
мове и као адвокат утужује.   У извештају генерал- 
ног инспектора Министарстна упутрашиЈИх дела стјји 
доказпо да je за све ово др. Шумановац морално од- 
говоран. A штј да кажем o томе какав je on статут 
направио   o   градским   чиновпицима?   Ми  знамо да 
наше градске  општнне,   пошто   са овим Законом o 
општипама нисмо истодобко и добили  Закон o уре- 
ijeii>y градова,   решавају   своје ствари   no Закону o 
унутрашњсј управи из године 1929 и Закону o уре- 
ђеп.у   градова   у   Хрватској   и   Славонији   од 1895, 
који говори o уређењу градова у Хрватској и Сла- 
вонији. Тамо je тачно одређено какви се л^уди могу 
памештати за општинске службенике. Међугим, гра- 
доначелник др. Шумановац   и поред   тога направно 
je такав   статут   који je у   противности   са. обадва 
Закона. On je повамештао људе без икаквнх квали- 
фикација na   места где би   требали  да   буду људи 
којп су свршили   права, јус,   или   људе којн имају 
свега 4 разреда гимназије, na им je до lano велике 
плате, као да имају све  те велнке   школске квали- 
фикацнје, што господо, врло тешки погађа пучанство 
нашега града. — 

Ja то зато изнашам,    јер   тај   човек   уза   све 
молбе и    жалбе   трајно   врши   своју   самовољу   и 
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чини што xohe. И   гослодо, да то није каква фран- 
ковачка кула сепаратистичка, морам да нагласим да 
су Хрвзти раније код   слободчих   избора   изабрали 
јеаног коректнг)г чозека, који није био   политнчар, 
господина   Јанковићз,   коректиог   Србина,  за свога 
градоначелника и тај који се није бавио политиком 
био je смењен, a овзј који  je три пута кандидовао 
и пропао, био je намештен да   води   грзд у ванпо- 
литичким струјама.    Досзда су у нашнм   градовима 
пр1мењени   готопо   сви   начелници, a Винковци  су 
тако срећни да тај господин сталво сгоји и њега се 
неНе, ne може, или нема BOJIJB или снаге да макне. 

Друга   једна   сгвар на   коју hy ук^зати, јссге 
врло болна и то морам да помеием да се не бидо- 
годила и ове годиие.   Лане, 20 јуна у пашим крзје- 
вима одржане су зздужнице, одржан je парастос за 
пок. Стјепана Радића.  Ми смо чули у дебати да je 
данаши.и Претседник илзде г. Сршкић, подвукавши 
пар7лелу   између пок. Рздића и пок. Пашића, изјз- 
вио да су они сваки својим путем такође бнли врло 
добри Југослонени. Јуче гмј чули од r. Ћуре Осто- 
jniia, кзд je   говорио o програму   сељачке   странке 
кад je она оснивана, да je у њеном програму у пр- 
вој тачци стајало да су Срби и Хрвати један варод 
и да )е пок. Радић исго био добар Југословен. Чу- 
дим се   зашто су власти забраниле да иарод   своме 
мртвом во1ји одаје рглигиозни пијетет и поштовзње 
што je ствзр савести и која на коицу не може ништа 
шкодити и не може никоме заправо   смет^ти.   Лане 
су вршена   силна   хапшења и настали  су прави не- 
мири када je власг   брахијално поступала према на- 
роду.   Лањске   годнне   хапшени   су људи прЈГОдом 
?Бегових задушиица 20 липња у   Драганићу,  Сиску, 
Вараждину, Сплиту, Корчули, Дубочици, Загребу и 
другим месгим!, a у Бкзнском   Броду   ухапшен je 
бивши тајник среске организације Радићеве странке 
на тај дзн и онда je народ ишао молити среског на- 
челника да ra пусти, али je   срески   начелник   тако 
неспретно посгупао   кад су људи молили да се пу 
сти тајник   среске органнзације и изазвао je народ) 

те je дошло до сукобз и полицијз je пуцзла у масу, 
те je око двадесет њих било рањених и велики број 
ухапшених. Ja мислим, да су то тешке појаве и да 
се не бл смело опетоваги,   јер   то ие служи смири- 
вању коме сви тежимо, да овде буде пуни верски мир 
и потпуна слога н братска солндарност,  која се те- 
медзи на морЈлним и егичким   принципима,   a не на 
неким проблематичким политичким формулама. 

Иста je стаар и са заставама племенским које 
су нам једнако драге, и српске и хрвзтске и слове- 
начке, јер су то ззставе под којима смо се ми чу- 
вали и борили против туђинз. Дзнас власти иду тако 
далеко, да чак и тканице које су саставни део на- 
родне ношње, a које су изр. ђене са хрватским три- 
колором, влзсти и то одузимзју и глобе народ, изко 
je то саставви део народне ношње. Ja мислим да се 

то не би смело чиниги, јер се дешава да се то чини 
и онда када народ у сватовима истакне заставе у 
одушевљењу. Ja знам за случајеве у Срему где су 
народу узимзне заставе хрватске и људн кажљавзни 
због НјИХОвог истицања. 

Народ се нигде није огрешио o нашу државну 
заставу, те стога и овде треба имати обзира и разу- 
меваша и не треба преко ноћи то рушити и кажња- 
вати људе за ово што нам je свима свего. 

Исто тако xohy да поменем   још   једну  ствар 
сз овим нзшим песмама, рекао   би   будилицама, да- 
воријзмз, нзрочиго код иас Хрвата, које су песме никле 
још за време Илирског покрета,   кад се будила ма- 
тернпска реч и кад je дошао   до   народног   препо- 
рода. Te паше песме су као песма   „Још   Хрватска 
није пропзла", .Планула зора", „Oj Хрвати" и друге. 
(Чује се: Te песме   пису забрањене и код нас се у 
Загребу певају!; Познато  ми je да je решено да се 
неће забрањ^вати, али one се и данас још забрашују. 
Да je ово тачно шго сам навео, ja hy да вам наве- 
дем и једзн пр-!мер.   У Товарвику   шидскога среза, 
вођа једнога   ватрогаснаг   друштва   добио je за за- 
слуге орден и љегови   другови   тамо приредили су 
му бзкљаду и отишли су у кафану да се забављају. 
TOM прилнком, иођа ватрогасни Емавуило Дувланић 
наредио je да се свира „Још Хрватска није пропала". 
Неко je то доставио и срески  начелник среза шид- 
ског осудио ra je ca 10 дана   затвора   или 500 ди- 
нара. Te су песме певане и пре код нас свуда и ни- 
коме то није сметало, међутим, данас се сви ови без 
разлнке кажњавају, те се људи   осећају увријеђени, 
да te смеју да певају једну  песмнцу која je срасла 
са душом нзшега   народа. Ово  тим   више,   што   и 
Нијемци и Маџари, Арнауги и Турци пјевају своје пје- 
сме, нитко им то не брани и не кажњава их се, из- 
гледа да само Хрватима то није слободно. 

Господо, има још једна ствар коју хоћу да по- 
менем, a то je шпијунажа. Ми који смо били под 
Аустријсм знамо каква je шпијунажа била у Аустрији 
и да je сваки подвргнуг био љој, али ово што се 
дешава, управо je страшно, јер су и свештеници који 
Говоре отворено и јаано у цркви пздвргнути шпи- 
јунажи. Само полицијска власт кад пошље некога 
да то чини, треба да пошље интелигента, a не чо- 
века неписмена који није верзиран у в]ерским ства- 
рима.те се дешава да он рефе. ише сасвим обрвуто 
од онога што je чуо, јер вије разумио смисзо. У Бзња- 
луци десио се такав случај да je и жупник и његов 
капелан осуђен, јер je један аналф 1бета изврнуо смисао 
шихових проповеди, јер исту није схватио. Тако исто 
je ка-књен бискуп Гарић, з~ог тога шго првог де- 
цембра није имао застзву, ма да je исту истакао, 
коју достављач сигурно није видео. 

У Бања Луци полицијски су кажшеви и неки 
људи Хрвати кији су дошли у вели^ом броју на за- 
баву   српског   певачког   друштва   .Једивство".   To 
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се сматрало демонсграцијом код режпмских људи, 
умјесго, да се та братска слога и љубав Хрвата и 
Срба похвали — билн су полицијски кажљени уче- 
сници и Хрвати и Срби, јер су били непоћудни ре- 
жиму. 

Недавно су иеки жупници сакупл>али потписе 
у народу да честнтају загребачком надбискупу Бз- 
уеру рођендан. Ja не знам шга би го бнло тако 
страшно чесгнгати само рођеидан. (Узвнцн: Имендан!) 
Био je рођендан! И многн су од њпх зато суђени и 
пресуђени на два дана затвора и 100 дипара глобе. 
Па ако то није дозвољено, онда не знам шта бн у- 
опште било дозвољено у овој земљи! 

Ja бих могао, господо, да наведем још много 
тих примера, али бих молио Господина Минисгра 
унутрашњих дела да се ово, како да кажем, изази- 
вање једном спречи и да се томе једном стане на 
крај. Ми сви иначе o томе воднмо озбиљно рачуна, 
да се наше масе смирују, да не буду ничим узне- 
миравапе и да му можемо показати да осете сви да 
су равноправни. Принцип равиоправносги je лек cee- 
му томе. 

БудуИи да поради свега што сам изнео немам 
поверења да he Господин Министар унутрашњих дела 
то  учинити,   гласаћу   протиз овог предлога буџета. 

Пошаретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има г. Никола Петрак. 

Никола Петрак: Господо народни посланици| 
Град Карлоиац, којега имам часг с карлозачкнм сре. 
зом заступати у овој Скупштиии, поноси се при- 
дјевом најродољубивијег градз, који придјеве добија 
у оно славпо доба хрватске прошлости та:<озваног 
Илирског покрста. Да je тај Илирски покрет добрим 
дјелом идејни, политички и културни квасац из ко- 
јег je створена даиашња наша држана, свима je нама 
добро познато. У том пародном покрету видно се 
je истицало грађанстао града Карловца и његове о- 
колине. Из те средиие потекло je неколико истакну- 
Тих вођа у личности Илирског покрета, a грађзнсгво 
je ca ријетким одушевљељем, родољубивош11у и ра- 
зумјевањем прихватило идеју народног препорода и 
братске c^ore Јужних Словена. 

И данашњи грађани града Карловца, синози тих 
Илирских родољуба, задојени овом идејом искреног 
братства и народне слоге, спремни су са једнаким 
одушевљењем и искреношћу сарађивати у изградњи 
ваше државе желећи њезину сретпу будућност, про- 
цват и напредак у сваком погледу. 

ПоШпретседник Др. Авдо Хасанбеговић. Го- 
сподине посланиче, на диевном реду je буџет Ми- 
нистарства унутрашњих дела и изволите само o TO- 
Me говорити. 

Никола Петрак (наставља): Али, господо, си- 
нови тих Илирских родољуба чуде се зашто се ова 
њихова искрена сарадља неће да прима и зашто се 
њнх неће да разЈМије. 

Они кспнтују чнљенице које се догађају дзнзс 
и успоређују идеју југословенства својих дједова са 
данашњом, na долазе до заклЈучка да постоји једна 
бнтна разлнка у схваћању југословенства између њн- 
хових дједова Илираца и данашњих, такозваних ин- 
тегралних Југословена. 

Они долазе до зачључка да je та разлика схва- 
ћања управо и разлог зашто се не прима њихона 
сарадн>а. 

Народ среза карловачког дубоко je уајерен да 
се та разлика схваћања југословенства састоји у томе, 
што југословенство Илираца није прекидало са сво- 
јим хрватским традицијама и именом,~него je, нгпро- 
тив, >з југословеиство постојало и хрватско народно 
осјећање. 

Ha гом осјећању управо се je и градило југо- 
словсиско ocjehaihe. 

Добар Хрват одушевл..ени патриота пјевао je 
тада илирске, т. ј. југословаиске пјесме, a ксго, тако 
и добар Илирац пјевао je хрватске пјесме. 

Никоме није падало на ум да приговара Илир- 
цу Људеннту Гају што пјева пјесму: „Још Хрвагска 
није пропала док миживимо", него су га, напротип, 
сви смаграли управо зачетником и вођом тога HiHp- 
ског покрета. 

ИзмеЈју хрватсгва и илирства није тада посто- 
јала никакова протившгина, него напротив'потлуцц 
склад. 

Ta се два ocjehaja нису један другоме проги- 
вила, нити je један другог искључивао. Постојала су 
оба заједно у душама илирских патрнота. Конти- 
нуитет народног ocjeliaiba није био прекинуг. 

Данас je то -cacHHM другчије. Данашн.е југо- 
словенство xohe да прекипе тај континуитет народ- 
ног ocjeliaii>a, укида хрватсгво, српстао и словен- 
сгво и xohe интегралио југосл^венство без традн- 
ција, без веза са прошлошћу. 

Данашње југослоиенство сматра хрватство, срп- 
ство и словенство, себа протнвним, умјесто својим 
корјеном из којега црпи храну за свој опсганак и раз- 
витак, 

Таково југословенство нема никаковог темел,а 
и мора пропасги као и билжа без корјена, 

Увјерени смо да je оаај пуг једино исправан 
и да само добар Хрпат, Србин и Словепац, који се 
поносе са свим својнм добрим особинама и по- 
штују своје традиције, може бити добар Југосло- 
вен, и да он тим својим осјећајима и особинама да- 
је сок и храну искреном југословенству и правој 
братској слози, те омогућује њнхоз опстанак и раз- 
вигак. 

Али на жалост, господо, ми видимо да се овз- 
ко југословенсгво које je у складу са нашнм хр- 
ватским осјећајима не прима, него да се тражи од 
нас, да будемо Југословени, противници Хрвата, na 
да ударамо no свему што je хрватско, no свнм хр- 
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Ватским инстигуцијамз, да уииштанамо материјално 
и морално све тековнне наших ђедова, које су нам 
они оставили и кроз вјекове славно бранили, да са- 
ми себе до темеЛ>а уништимо, na да опда na тим 
развалниамч градимо југословенску .сретну и на- 
прецну јединствену државу-. 

Ми смо увјерени да тако крипо схвећено ин- 
тегралио југослопенство не водн добру, него да се 
постизава управо противио, т. ј. распирује се међу- 
собна мржња и парод се одпра11п од идеје брат- 
ства и слоге. 

У такоинм Југословенима види народ против- 
инке својег опстанка и слободног развитка, na их 
гони од себе. 

Немојмо, господо, пред чииЈеницама затварати 
очи. Ово интегралио југословеиство није ухватило 
у народу никаквог корјена, и ми морамо поћн дру- 
гим путем. Узмимо onaj који су нам показали наши 
ђедови. Вратимо сг к хрпатству, српству и словен- 
сгву, na на тим нашии теиељчим нарздним ocjeha- 
јима градимо и уређујмо наше заједничке односе и 
сретнију будућност. 

Господо, у граду Карловцу се je послије 6 ја- 
нуара мислило да се неће noliH овим кривим путем 
интегралног југословенствз, пего путем онога који 
je у складу са хрнатским осећајима карловачких 
грађанз, na су се нашли људн који су се заложили 
за нови правац државне политике и примили град- 
ску управу у своје руке, у нали да he својим радом, 
уз разумевзње н потпору државпих власти, подићи 
еконоуско CTaii>e града и користнти др«авној политци- 

Али, пажалост, госаодо, догодило се je про- 
тивно. Наше државне управне влзсги нису водиле 
рачуна o том да градском засгупству омогуће успје- 
шан и користан рад, него o том да владајућем ре- 
жиму и партији прнскрбг што већи број присгаша, 
макар то било и на шгету градз. Пошто кар- 
ловачко градско заступстно иије у овоме органи- 
зовању партије интегралаца показало довол.но ни- 
тереса и успјеха, него je скупа са грађанством било 
противио томе, то je no налогу Банске управе било 
дигпуто са службе. 

Почетком мјесеца листопада 1932 године име- 
новано je ново градско заступство, које je одмах 
показало дјелом да иигергално југосдовенсгво схпаћа 
као рушење свега nocrojehera и тјерап.е свих Хр- 
вага из градске службе. 

У доказ тога нека служе слиједеће чнп^енице: 

Дне 12-Х1-1932 створило je ово ново градско 
заступство закључзк, којим се бичио мнјеп.а статут 
градске муњаре. Према том новом стЕл-уту, постала 
je градска муњарз обичан уред градског начелстнз, 
док je прије била самосгално подузе11е. 

У новом се статуту љезнна правна особносг из- 
губила, a посљедице које отуда настзју, такве су да 

je љезив нормалан nocao немогуН, a материјално ју 
мора довести с временом до пропасти. 

Новнм се статугом креирало у иуњари једно 
месго скроз непотребног комерцналног директора с 
неликом мјесечном пла110м, атозатода би се ухл.е- 
било зета градског заступника Јулија Немца. 

Градско заступство у пpoвeдeIby своје задаће, 
да редуцира особље код градског нгчелства и град- 
ских подузећа, почппило je велике социјалне не- 
правде. 

Редукција je била изпика да се поједнни на- 
мјештеиицн, који су иначе у служби бесприкорни, 
макву, a мјесто њих поставе пријатељи, родбина и 
својта градскнх заступника. 

Редукција сама je проведена, јер je број ново- 
постављених намјештеника BCIIH од онога редуци- 
раних. 

У самом градском пачелству отпуштено je HiHx 
17, a на ново поставл,ено 24. 

Meljy отауштеним имаде инвалида, који no за- 
кону имају првенствепо право намјештења, a не пр- 
вепствено право отпушта11>а, a имаде и таквих, који 
служе Beli преко 10 годинз, те су се сада усред 
зиме нашлн без нгде ичеса na улици са многоброј- 
ном дјецом. 

Код градског начелства освован je тако звани 
социјални отсек, који воде новопостављени намје- 
штепици уз годишњу плату од неких 300.000 дин., 
a којн имају задајју да градској сиротнњи подијеле 
потпору од 20.000 дниара. 

Потпуно сувншно намјештење, јер тај nocao 
могао je обавити, као и прије, neh постојећи nep- 
совал. 

Огпуштеии су сви досадањи градски митннчарн 
и мјесто њнх постављени нови. који суууредовање 
сасвим неупуНени, услијед чеса je nocao запео и 
градској општипн проузрочена штета. 

Мјесто свих овпх којн су у разним грздским 
устаповама отпуштени, намјешгени су нови љули, 
који нису потребни социјалвнх обзира и с мањо.м 
спремом, алч зато с већом наклоности чланова са- 
да^ег грздског заступства. 

Огпуштени су из градског иачелства без раз- 
лога и потребе и многи досадањи нскусни градски 
рздинци нздгледници, a мјесто њих постапљени пови. 

Исто тако je и у градској муњарн отпуштен 
BeiiH број старијих, искуснијих намјештеннка, a мјесто 
њих, намјештени су нови, без квалификације н стру- 
чне спреме. 

Myihapa мора сгога платити велике своте за 
огказно вријеме и отправннне. Све ово пије имало 
разлога ни потребе. 

Kao шофер намјештен je у муњари Иван Сир- 
KOBHII, иначе no занимаљу бријач. 

Његовом иесмотрености разлупан je, у времену 
од мјесец дзна, теретни ауто и изгорио особнн ауто, 
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чиме je граду проузрочена штета преко 100.000 ди- 
нара. 

Прије су берива муњарских чиновника и дру- 
гих намјештеника износила мјесечно око 75.000 ди- 
иара, a сада iie изности око 100.000 дииара. 

Намјешгени су многи без икаквих кфалифика- 
ција, и то стално, код чеса им je урачунато внше го- 
дина службе које су провели којекудз, само ne у 
државној или самоупрзвној служби. 

У свему je у муњари редуцирано 19 канцела- 
ријских намјешгеника, a наиово поставлЈено 21, од 
којнх су готово сви стално намјештени уз признање 
службе за много година. 

Међу ново, сталнонамјештеним, има и таквих 
који ппјесу свршнли свој војнички рок, a то je очито 
протузаконито. 

И овим поступком слдањег градског заступ- 
ства претрпиће наш грзд велику материјалну штгту. 

Звонимиру Тарннку, пекарском обртиику и град- 
ском заступнику, те његозој супрузи Анки Тарник по- 
дијељен je, закључком градског засту јствз, нз убошке 
закладе зајам у износу од 120.030 дипара, тиме да 
се тај замај имаде хнпотекарно осигурати на ihHxo 
вим некретнинама. Ta je хнпогека уписапа, тгк na 
седмом мјесту и нема апсолугно никакве сигурности 
да he бити икада нспл^ћена. Тако се, ето, располаже 
са нозцем највеће градске сирогни>е. 

Закључак се овај протнви позитивиим пропи- 
сима закоиа. 

Градска муњара, према пријаиЈвем, a и садањем 
статуту, овлашћења je ускратити св^јим мушгеријама 
добапу струје, ако one не удоволЈе својим плаћевним 
дужностима. 

Ona je то увијек и досада чинила, a тиме je 
поступком постигла сврху пајбрже и најуспешније. 
Тако се ради у свима градовнма. 

Садап^е градско заступство, крај јасно споме- 
нуте устапове статута, постуиа na други пачин. 

Ono je стало судбено утуживати од реда све 
дужпике муњаре, no грздском заступпику и адво- 
кату др. Никици Бадовипцу, ne имајући код тога у 
виду да се овим начином паплаћиван.а дола.зи мпого 
каспије до сврхе и да се тиме проузрочују големи 
трошкови и гра1)апима и MyibapH. 

Huje код тога узето у обзир na садање тешке 
екопомске прилике грађанз, nerc, изгледа, да je 
главпа сврха овога поступка да трошкови папла11И- 
вап>а иду у корист адвокатске капцеларије др. Ба- 
довипца, који je глзвпи потстрекач свих ових пева- 
љаних поступака повог градског застулства и мјес- 
не органнззцнје ннтрегралзца. 

Посве je разумл.иво да je цијело грађзпство 
оваквим поступком градског заступства било изне- 
нађепо и снлно огорчено, те да Ine може у њега 
имати ни трупа повјерења. 

Кад je Прва хрватка штеционица дошла у по- 
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четку до познатих својих потешкоћа, почело je кар- 
ловачко rpaljancTBo  дизати   своје   штедпе   улоге   и 
повјергшати их градској штедионнци у Карловцу, у 
којој je нзл^зила пајвећу сигурност. 

Ну, кад су дошли на управу ови нови госпо- 
дари у које грађансгво не може имати поверења, 
почели су се из гр1дске штедиопице нагло повла- 
чити свн улози, гако да je та градска штеднопицч 
дошла у пајвеће noTeiuKohe. До овога сигурпо ne 
би дошло, да je остало старо заступство. 

И у самом новом гр?дском заступстау се je 
једап велики дио именовапих заступника одмах у 
почетку захвалио на имеповап.у, јер пису хтјели да 
са осталим capal)yjy, a има их још и дапас пеко- 
лико који би се захвалили, али се као државпи 
чнповпици бојг премјешта[а и одпуста из службе. 

Огорчење rpaljana против ове градске управе 
je огромно. To се je најбол.е видјело код погреба 
честитога Хрвата и патриоте пок. Владимира Бого- 
впћа, бившег градског чиноипнка и iheroue сестре, 
који су као жртве ове певаљапе градске управе 
уз саучешће од 8.000 rpaljana покопапи. 

Госполо, за све ове печувепе непЈдобшгипе и 
протуззконитости криве су државне управпе власти, 
које су бе5 потребе дигпуле са дужпости бивше 
Градско заступство a посгавиле опако неспособно 

Ha све ове некоректпости управне власти се 
не могу и nehe да оваквом злу учиве крај, nero 
na протнз, и дзље подржавају оввкве људе на челу 
грздске управе, јер сматрају да тиме поаупнру ор- 
гапиззцију ипгегрзлних Југословепз. 

Учннзк je, управо, протизап. ОрганизовапЈе 
страпке je скроз пропзло, јер с таковим организа- 
торпмз nehe пико да иде. 

И док, господо, наше управне власти овако 
посгупају са градским самоупрзвама и предају их 
na немилосрдпо експлоатисање пајнеспособнијим љу- 
димз, ja не могу да гласујем за буџет Г. Мипистра 
унуграшњих послова, na изјавл)ујем да ћу гласати 
прогив. 

IЈошпрешседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч пародпн послан;-к г. др. Стане Рапе. 

Др. Стане Рапе: Ноштована господо послапици, 
neliy да вас замарам дугим говором eeh желим у 
кратким цртзма да се осврпем ne нека тврђења која 
субчла изнесенз у току генералпедсбате. Зз ме je био 
најинтересаптнији онзј део где сам могао проучава- 
ти разполика мишљеп,а господе пародних посл пика, 
na и r. Претседпика владг, o политичком положају 
у појединим крајевпма и са иарочитим обзиром на 
пупкташе. Какз сам већ рапије из поједиппх чла- 
нака које су донеле новнне, могао разабрати да се рад 
Др. Корошца сматра само као тактичап потез једпог 
саспим Југословепски оријептисзног човека и пошто 
се са свих страпа пева велика слава досздашњем 
рзду тог политичзра, a пре свега   из   тога   разлога, 
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јер je сам Г. Претседник Миинстарског савета јуче 
нагласно да су пуиктације плод непокглебљивог 
станозишта п равне линије југослопенске коју зау. 
зима садања Влада, сматрам да чнпнм велику услу- 
ry и исторпји и свича оннма који воде ову државу, 
ако унесем малу коректуру у цело то мишљеп.е. 

Господо народии послнннци, у иикачвом слу- 
чају ja не делим мишљење са онима међу вама који 
мисле да je последњи иступ г. Др. Корошца само 
једна тактнчка грешка, већ ћу покушати да непот- 
вореним чињеницаиа прккажеу баш обратно, да je 
г. Корошец доследан у своме раду и непоколебљив 
у настојаљу да, rio сваку цеву, осигура домиизнтаи 
положај својој верској странцн, па_било то и na ру- 
шевинама наше заједничке отаџбине. 

Менгалитет оне масе коју je он заступао и за 
коју се он ангажовао за време рата, jncuo je нзра- 
жен у појединим чланцкма који су бнли штампаии 
у „Словснцу", главном лнсту биише Словенске 
л.удске стра11ке."Ево взм неколико ексцерпта! 

„OiOBeneu" од 13 јануара 1917 годпие пише: 
„Рат се продужује, јер наши противници иеће 

мир. Свн плапови који су се правили upe и за вре- 
ме para o уништгњу Аустрије разбијени су. Аустрн- 
ја стоји пред свима јача но што je икад била. Како 
су дакле бесмислепе нале непријателза да ise бити у 
будућиости бол^е за њнх. Народн Аустрије хоће 
Аустрију, то je она тајпа из које излази чињсиниа 
да je Аустрија увек победила своје непријатеље. Ми 
разумемо ту тајпу, и ако би je хтелн да разумеју и 
наши не11рнјател>и, народн Европе ишли би бол.ој 
будућиости у сусрет". Па далзе: 

„Ми смо се већ пре рата оштро борили протип 
неколицнне, који су ралили у такозваној србофил- 
ској агитацијн и против сгарих традиција пашег 
доброг нзрода, који ће до смрти биги вераи 
сиоме Цару. Beli у то до5а мн смо изјављи- 
вали да те људе нико ннје овластио да то говоре 
и тако раде, јер мишл.ење Словеиачке л.удске 
страике-изражава се у њеном програму који je пот- 
пуно аустријскн. 

Кад je почео рат већина тих л.уди прешла je 
грапице Аустрпје. Нчрод у домовини дигао je пес- 
иице против пепрнјатеља Аустрије и против ИЗДај- 
ника најболзе нам отаџбнне. 

Врхунац комедијапства био je пре неколико 
дана у Лондоиу, где je говорио Масарик o Србији. 
Он je казао да Чеси траже независност и да Југо- 
словени желе да се уједипе са Србима. Ta изјава 
мора да наиђе на велику"буру у редовнма нас Сло- 
венаца и Храата, Ko je тај Масарик који се усу- 
1)ује да тако говорн? Сазнали смо да je пекад био 
професор на универзигету у Прагу и да трује 
омладину. 

Овамо нека дође господин Масарик, на сло- 
венско илн хрватско тло нека  дође   и   видеНе како 

ћемо брзо затворити н.егова уста. Аустрија сматра 
нас за део сзога јаза. Тнме je речено све. Тако je 
увек било, тако he увек бити! Зато je наша једнна 
жеља биги и остати Аустријанци и као такви учи. 
нити све што нам je могуће за славу и успех 
Аустрнје." 

Приликом промене заставе Словенске у којој 
су биле бела, пива и црвеиа боја, бела je била за- 
меизена жутом бојом: 

17-VII1-1917 годнне пак су написали пријател>и 
господина Корошца и ово. 

„Ова нова застава je управо наша права стара 
застава; словенски народ окупљен je данас око ове 
старе засгаве, око које je ca свима који су перни 
Аустријп. Нећемо и зихваљујемо унапред сиима 
који траже да вама влада Краљ туђинац, који je 
ту11инац и своие влгститоме народу био до послед- 
њих година и који je могао доћи на Престо само 
крвавим рукама. Никада паш народ неће допусгити 
ono пониже11.е. Све аа веру Дом и Цара" 

Кад je пак почела да се љуља зграда старе 
Аустрије, одмах су и наши клерикгли који су били 
најјачи ослонац Аустрије, почели да се повлаче, јер 
су врло добро знали да he до11И време обрачуна са 
онима који су због свога нацноналног става и свога 
националпог рада пагили у прогонству због њихових 
денунцијација, na напокон до обрачуна и са оннма 
који су се враћали са фронта и инсу ннкако забо- 
равили шта je све било учињено na њиховим леђима 
од народних ефнјалга. У то доба, господо, видимо 
како се измени гарнутира у вођстиу СЛС и како 
постаје и та група, која je унгк пидела свој спас и 
своју срећу у црно-жутом оквиру, полако нацио- 
нзлиа и како и оиа дзје програм уједињења Југо- 
словена, a, господо народпи посланици, памтите, Ју- 
гословена у оквиру Аустро-угарске монархије ! 

Док смо ми, којима, господо.и многи међу вама 
ваљда ne верују, да смо само због тога ту, јер evo 
одавна прпсталице интегралног Југословенства, па- 
тили у старој Аустрији, били прогоњени у слободној 
домовипи, na ипак ни у један хип нисмо напустили 
своје дубоко увереи^ да радимо за cpeliy своје 
Отаџбине, тражили пропасг Аустрије и у оно доба 
кад je 70 било опасно no живот, свију нас, они пи 
на крају, кад се Beli потпуно добро знало каква 
судбипа чека Ау.стрију, пису дошли ван црно-жуге 
ограде. 

Слобода ! Пијапи cpelie, заборавили смо да има 
међу нама издајника, загрлили смо све своје непри- 
јагеље јер смо ипак нјеровали да искрено и поштено, 
барем у слободи они хоће сарађивање I 

Само док су сгајали вође СЛС под утицајем 
дога^аја за време срушења Аустрије, они су се по- 
тајили и високо дизали прапор Југославије, но seh 
године 1922 издата je парола .аугономија",   која   je 

a 
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имала бити само покушај како ће реагирати држава 
на шихову намеру. 

Господо народни посланици, партијске борбе 
дозвоЛ)авале су злоупотребу и најсветијих нашнх 
тековина, и, господо, СЛС са својим HOIJOM нису 
остали код тражеља аутономије већ су прешли, кад 
су могли да виде немоћну руку државе, на најне- 
могуће захтеве, дошло je до пунктација. Дошло je 
до тих пунктација због тога, јер су из досадашњег 
рада видели да држава не чува довољно свој ауто- 
ритет, боље да Влада мисли да ће добрим саветима 
и кромпомисима учинити овој држави велике услуге. 
Ту, господо, лежи тајна последњих догађаја. Факт 
да нема јаке руке, довео je опозицију до куражи и 
до атака. Нека зна г. Мивистар унутрашњих послова 
да јака рука, ако je праведна, чивн добро, а^да по- 
пуштање у сваком случају чивн неприлике. (Одо- 
браваи^ и узвици: Тако je 1). 

A звајте и ви, господо народни посланици, да 
треба да се одлучиге или за one који су, од кад се 
себе сјећају, били србзфдли, и због тога прогоље- 
ни, за оне који виде само у јединстиеној Југосла- 
вији спас, или за one који су били увек пратнв 
ове државе, јер клерикализам у п.ој нема ословца. 
Тражимо јаку руку, a праведну јаку руку| Надам 
се да he г. Министар унутрашњих послоза ово учи- 
нити, a ja hy гласати за овај буџет. 
(Бурно   одобравање н усклици: Живео!) 

ПотпреШседпак Др, Авдо ХасанбеговиН; Има 
реч г. Душан Аитонијевић. 

Душан Антонијевић: Госпјдо народни по- 
слгннци, пошто имамо ирло мало времена на распо- 
ложењу за говоре, ja hy бити принуђен да у крат- 
ким линијама изложим своје гледиште у пези буџета 
овог важног ресора Државне управе. 

Ja сам, господо народни посланици, претстав- 
ннк Среза крушевског, у Јужној Србији. Претставник 
сам места, које je најинтересантније no својој npo- 
шлости, a врло интересантво и no својој садашњо- 
ciH. To je место које je у своје време, кад се доле 
водила борба на живот и смрт, дигло устанак про- 
тив туђинске власти, под којом je нвш народ грцао 
преко 500 година, и ja сам ту борбу доле схватио 
као продужеље оне велике борбе, коју je бувтов- 
ничка Шумадија отпочела 1804 године, na се после 
постепено преносила na све крајеве. 

To je познати устанак из 1903 године, који je 
дело самога народа у знаку борбе за своју слободу. 

Господо народни посланици, Крушево je месго 
које je у своје време, до тога уставка, имало око 
20.000 становника и 3 гимназије, a данас има једва 
пет хиљада становника, и нема ни једне гимназије, 
која je народу потребна као насушни хлеб. To ме- 
сто после рата, од 1918 године на овамо, стално 
пропада, и њему je, изгледа, суђено да потпуно про- 
падне.   To   место   изгубило   je најважнију државну 

институцију од које je имало велике користи и која 
je била извор за опстаиак највећег дела његовог 
становништва, a то je стовариште дувана, које je 
дигвуто 1928 r., и зато ja категорички захтевам дн 
Управа државних монопола поправи ову велику не- 
иравду, на тај начин што he у Крушеву поново ус- 
поставити укинуто стовариште, јер није право да 
се извесним местима даје све, a некима ништа. 

Кад износим ове чињенице, ja хоћу да упо?о- 
рим Краљевску владу да je потребпо да се држав- 
не nape распростру сразмерно na све крајеве покра- 
јина, да не би читав један крај остао потпуно Богу 
иза леђа, кпкав je случај са Крушевом и Крушев- 
ским срезом, који у сваком погледу претставл>ају 
неку врсту корпус сспаратума. 

Господо иародпи посланици, као посланик са 
Југа, као претставник парода, онога народа, који je 
пајвише патио и највише осетио потребу за слобод- 
пом државом, парода који je кроз 500 година же- 
лео да има своју рођену државу, ja могу да кажем 
у име тога народа, да je on највећи инструмепат ове 
државе, да je он тај који највише носи ову државу 
у своме срцу и да он, no својој прошлости, својој 
психологији и историји, никада ne може ни да по- 
мисли да буде против ове државе. (АплаузЈ Taj на- 
род доле једино тражи да има јаку и силну држа- 
ву, јер само у силној и јзкој држави он гледа своју 
срећу и мирио гледа на своју судбину. To je парод 
који je далеко од сзаке аввптуре и нема те силе, 
која he нашег разборитог човека са Југа завести na 
пут противу ц./љева ове државе. 

To je, господо, пајконсгруктпвнији елеменат у 
пашој држави. Наш парод са Југа остао je сам себи 
још од npe 500 и више годипа, кад je изгубио сво- 
ју слободну државу, и кроз све то време тешкога 
ропства чезнуо за новон својом слободном државом, 
шго je na крају крајева и дочекао. 1-1 тај парод де- 
мантовао би, и своју прошлост и своју традицију и 
своју историју, кад би данас, ма у којој формп, и- 
ступио против ове државе, уз коју стоји непоко- 
леблЈИво, осећајући сву њепу велкчиву и сву њену 
спагу. 

Господо пародпи посланици, дозволите ми да 
се осврпем најзад и на важна извеспа политичка пи- 
тања, и зато влс молимда ми опростите, ако будем 
неколико мипута више говорио. 

Господо, за мене ne посгоји пигање југосло- 
венства, за мене ne постоји више питаи.е иптеграл- 
ног југословенства, нити ма какво друго пационално 
nnTaibe. За мене и за мој народ доле, то питање je 
ван сваког спора. За нас je io питаље једном за 
свагда дефипитиано свршена и решева сгвар. Пита- 
ње једннства наше државе н народа, давно je ски- 
нуто са дненнога реда. (Бурно одобравање и дуго- 
трајан пљесак). Међутим, сви они који понова по- 
крећу то питање, то су грешници, и они то питање 
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noKpehy no својнм сопственим осећајима, и no свом 
сопстаеном укусу и без икакие везе са народом, јер 
народ никада није бко сепаратистл. Народ je, го- 
сподо, дао овој јединственој државн и своју душу» 
и своје срце, и он je, и no својим тежњама, и no 
свима својим манифестацијама, компактан, у неодо- 
љивој жељи, да има своју слободну и јединствену, 
недел^ину државу. (Живо и бурно одобравање). 

Господо, кад се та питаиа и, поред овако јасне 
ситуације, покрећу са толико страна, кад се говори 
o неким сепаратистима и политичарима који излазе 
пред народ са својим пунктацнјама o некаквом но- 
вом уређењу наше државе, ja мнслим да су то 
ствари потпуно депласиране и сматрзм да можемо 
потпуно o томе да не говоримо. (Одобравање). 

Ko гонори, гослодо, o томе? Говори један Све- 
тозар Прибићенић. To je, господо,  најфаталпији чо- 
век у Југославији. To je, господо, најфаталиији човек 
у политичком   животу   нашега   народа. И, господо, 
тај човек,   који je некада тврдио  да ће Хрвати no- 
стаги   мањи   од   маковог   зрна, тај чонек,   гогподо, 
дангс   у   иностранству   н.ча   бусије   говорн противу 
свога   народа   и   противу   своје  државе. Он данас, 
господо, дели нас, не само на два парода: Хрвате и 
Србе, него чак и наше пречанске Србе назива да je 
то засебан народ. (Тласови: Срамота!). Спетозар При- 
бићевић  je  демантовао   целу   своју прошлост, и ja 
сматрам   да  je  тај човек учинио толико зла овоме 
иароду и држави,   да cne ono   што je on пекада у- 
радио,  да   све   то данас бледи пред љеговим нега- 
тивним   и   деструктивним   радом. Њему je   мало да 
буде   министар  и   претседник владе у овој држави, 
него би on хтео да буде и шеф целе нашедржаве, 
он би желео и хтео да буде претседник републике. Ja 
сам,   господо,   био   1919   n 1920 г. у Загребу, онда 
када je Светоззр   Прибићези!! на нечувено провока- 
торски   начип   био   диктатор   у  Хрватској, и њему 
има највише да се захвали за злу крв између Срба 
и Хрвата, и када je он отишао после свега тога, кад 
je учинио један тако страшан парадокс, кад je скре- 
нуо потпуно   у  страну и отишао тамо где не треба 
да   иде,   кад   je   отишао покојном Радићу и кад je 
дошао   крвани  и   трагични   20   јуни,   ja сам одмах 
помнслио да je Светозар Прибићевић интелектуални 
творац тога крвавог датума. 

Господо народни послапици. за мене не посто- 
је непријатељи режима, мене се не тнчу ништа пунк- 
тације. Ja разликујем грађзне ове државе само na 
две групе, на оне који су за државу, оне који су 
за иитегрално народно и државно јединство и на 
оне који су против тога јединства, и свн они који 
не одобравају и ne учвршћују државно и народно 
јединство и који иду против њега, сви су такви 
грађани противници народног и државног јединства. 
И ми, господо, немамо шта да разговарамо o тим 
л.удима,  јер   постоји  Закон o заштити државе, no- 

стоје и остзли земаљски закони, н ja тражим само 
најенергичнију примену, ингегралну примену закопа 
према тим људима, независпо од њихове прошлостн, 
независно ко су они и шта су они, да ли je то 
неки бивши претседчик краљевске владе и министар, 
или je то какав други, у своје време заслужнч 
човек. 

Господо народни посланици, овде се толико 
пуга чула реч корупцијз, na се почиње да говори 
и кроз шгампу o томе, a нека су господа народни 
посланици покренули чак и питање o доношењу 
једног закона против корупције. Ja мислим да у овој 
држави треба једанпут за свагда, и na један ради- 
калан начин, пречисгити питање корупције. Али ja 
мислим да ми не можего na овакав начин да чисти- 
мо корупцију, да ми не можемо у корену даубије- 
мо корупцију сне дотле, док не будемо завели 
смртпу казну за корупцнонаше. (Одобравање). To 
je једини пут и начин да се народ ослободи тих 
привилегисаних рззбојника. 

Скоро сваки цруги, трећи дан прочитате у no- 
винама да тај и тај одговара за утају државног нов- 
ца и сви се ти скандали, ти процеси, завршују суд- 
ским пресудама са no пет, шесг до десет година 
робије, a ja питам, да ли je то довољна санкција за 
one који днжу државие и народне милионе. Слаба 
je то санкцијз.[;И све допде, господо, докле ми ne 
заведемо смртпу казпу, док не изведемо на вешала 
људе који бацају руке na државпе и народне nape, 
све дотле господо, ми ћемо иматп корупције и ко- 
рупционата у нашој држави. 

Господо, пародни посланици, ja сам чуо још 
многе приговоре: да су плате чиновника велике и 
дз треба вршити редукцију. Ja господо, жалим што 
не могу дуже o том питању да говорим, али ja on- 
де слободно, чисте савестп и под пуном својом од- 
говорпошјју и пред народном и пред својом савеш- 
hy тврдим и одбијам такве пригоноре, да треба вр- 
шити редукцију чиновннчких плата. Господо, ne тре- 
ба вршити редукцију чнновинчких плата, него трсба 
извести корениту редукцију свега онога, шго je не- 
потребпо у државној админиСтрацији и што je neno« 
требпо и штетно у државном апарату. 

Треба редуцирати надлештва, треба редуцира- 
ти непотребпа звања, зато je потребан један парла^ 
мептарпи одбор, који би ово питап.е детал)НО и Ctit- 
страно проучио, јер чиповпичко питање je пајважпи- 
је nnTaibe ове држапе, и онај режим који буде npa- 
вилпо решио то питаље и једном за свагда скипуо 
ra ca дневног реда, решиће пигање сигурности и 
егзистепције ове државе, a кад, господо, говорим 
o чиповничком iiHTaihy, ja ту подразумевам и on- 
штинске чиповнике и службеиике, које са држаз- 
ним чиновницима треба изједиачити у свимаправима. 

Господо, паш народ xoiie да жртвује и да пла- 
ти чиновника, који претставља један део ауторитета 



60 XL1I Редовни састанак — 17 марта  1933 г. 

државе и који савесно служи државу и народ. Ми 
морамо тога чиновника да изцигнемо на ниво при- 
стојне егзистгнције, да од њега створнмо аутори- 
тет, и ja мислим да немз човека у овом народу, 
који би могао да се ма у којој форми изјасни про- 
тиву уре1рва чиаовничког питања. 

Иотпрсшседник Карло Ковачевид:   Господи- 
не посланиче, наше je вргме  истгк^о. 

Душан Антонијевић (иастављз): Господо, ja 
сам се прошзе године HI једноме збору у Скопљу 
изјаснно протину редукција плата чиновничких и за 
решење чиновничког питања, као највнталпијег др- 
жаваог питања. Извесни злонамерни људи повели 
су због тога згитацију противу мене. A ja сам пи 
тао сел.аке, шта опи мисле o чиновничком пигању- 
Сељак тражи да се сваком плаги што му припада 
и да му се омогући егзистенција, јер ко he најви- 
ше трпети од тога, што су смгнЈеие чиновничке пла- 
те него сељак, јер онај коме се окр11,и потргбннми- 
нимум за егзистеацију, завлаччће руку у народие 
џепове. (Један глас: Завлачи и овако!) Jecr, разуме 
се, и то je жалосно, али ми смо створили врло те- 
шку ситуацију, јер нчсмо извршили редукцију оних 
ладолежа no разним државним надлештвима, него 
смо без икаквог критерија срезали плате сзима и 
векико je пнтање да ли je довољно оно што смо 
чиновницима оставили. Имате чиновника са платом 
од 700 -800 динара, na како on можестим да живи? 

Пошпретседник Карло Ковачевић: Гослогхи- 
не посланиче, молим вас   да завршите   ваш    говор. 

Душан AHTOHiijeBnli: (наставља:) Гослодо по- 
сланици, пажња целокупног југослозенског парада 
упрта je данас на ову Kyliy, јер je народ осетио ви- 
ше него икад ових дапа, да се судбина народа, суд- 
бина ове државе и судбина његове управе преноси 
у Парламенат. 

To je угисак целокупног народа, господо, и 
ja жалим што Краљевска влада није оставила довол>но 
времена да ми овдена, господо, нвјрадикалпије, нај- 
детаљније, најп&тпуније, претресемо сва питања др- 
жавна и народна (Ироничпи гласови: Тако je!). 

Господо, то je угисак целога парода. Досада 
се веровало да се озде ништл не раци, да ми ни- 
шта не зиачимо, досада се веровало да нас овде 
нико не ферма пи за шта. Међугим, сада се видело 
јасно и отуда... (Граја)... да je целокупна полити- 
чка ситуација пренесена у озу кућу. Благода- 
рећи још и мушкој и енергичној речи Претседпнка 
Краљевске Владе, Господпна Сршкнћа, којн je то у 
јучерашњем своме говору тако лепо подвукао, и кад 
Госпоаин Потпретседник Народне скупштнпе тражи 
да скратим овај говор, ja морам да учиним овакав 
један приговор: 

Господо народни посланици,... 
Потпрешседнин Карло Ковачевић: Господнне 

посланиче, молим вас да завршите! 

Душан Антонијевић: Завршићу. Поред ово 
га, господо, поред чиновничког питања животно je 
питање, господо, и решеље такозваиог аграрног пи- 
таља, које претставља, господо, један скандал (Граја 
н протести код поједипих народних посланика — 
Гласови: Оставитето за Министарстно пољопривреде). 

Ју hy онда да зааршим свој говор. У начелу 
сам гласао за буџет овакав какав je. Гласам и за бу- 
џет овога ресора, и то, гласам из чисте савести, го- 
сподо, и носим пуну одговорност за свој глас и пред 
собом и пред пародом и гласам нарочиго и због 
тога шго cavi уверен да he се у будућем нашем pa- 
ДУ урздити све ono што се ииа урадити, и што се 
досада није могло и сгигло учинити (Иронично 
пљескање), јер, господо народни посланици, ако се 
пама, (смех), оспорава прано са стране наших про- 
тивника да смо легалпи пргтставници народз, ми, ro- 
сподо, морамо да се посгарамо да легалаи претсап- 
пици народа будемо no ономе што будемо овде у- 
радили. (Иронично пљескањ"). 

Ha завршетку мога говора молим да ми дозво- 
лиге да се дотакнем још једног питаља, које je, no 
моме мишљељу, једно од пајвзжнијих. Пошго je Г. 
Претседник Краљевсче Владе покренуо пита1ве сло- 
бодне шгампе, господо, (ирзнично пљескање), ja 
категорлчки тражим, a то тражи и цео нзш парод, 
да се заведе режим потпуно слободпе штампе, која 
има дз служи пајбол3е схваћепим интересима народа 
и државе. Оваквим режимом штамле, какав ми 
данас имамо, највише се користе лопови н коруп- 
ционаши, који су изван конгроле јазносги. Ми не- 
ћемо допустиги десгруктивну штампу, која he ру- 
шити државпо и народпо јединсгво, али je нама, гос- 
подо, слободна штампа потребна као насушни хлеб, 
и таква штампа има да буде наш најве1ш и најак- 
тивнији сарадник у наметнугој борби противу свих 
непријагеља, социјалпога, народнога и државног по- 
ретка у данашњем тешком времепу. (Иронично пље- 
екање). 

Изјављујем, господо, да hy гласати и за буџет 
овога ресора, исто онако као што сам гласао и за 
буџет у начелу. (Иронично пљескање). 

ПотПредссдник Карло Ковачевић: Господо, 
молим вас, да се држите предмега. Ово сада ннје 
генерална дебата, него дебата у појединостима. Зато 
се при говору држите само онога ресора o коме 
се радн. 

Реч има г. Јово Принцип. 
Јово Принцип: Господо посланици, ja сам 

јуче требао да говорим у начелној дебати, али г. 
Претседник није ми дозволио, a није мн дозволио 
ни r. потпретседник Карло Ковачеви!!. И данас hy 
бити само крзтак. H3Hehy своја опажа1Ба, и молнм 
вас, господо, послапици да ме саслушате. Немам 
намеру никога да вређам, особито има овде огро- 
ман број мојих пријатеља који, може бити, поштено 
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врше своју дужност. Мислио сзм говорити vano 
дуже, али сам одустао од тога. 

Господо народни посланицн, зашто нећемо je- 
данпут погледати истини у очи: да сами себе об a- 
њујемо и Владу. 

Шта je, господо, Народна скупштина досада 
учинила, питам се? Ja мислим, да нисчо иишта учи- 
нили, a ви сами ћете се сложитн са мном, да смо 
само олакшали ми, народни послаиици и сенатори, 
државну касу. (Жагор и протести. Неки посланици 
вичу: To није тачно!) 

To je тачпо, господо. Ja никога не желим да 
вређам. To je моје опажење. Ja мислим, да ми нисмо 
ништа учипили досада, и то у пајтежнм и најцрннм 
данима за земљораднике, радннке и занатлије. Да 
je толико милиона динара, колико смо дигли из др- 
жавне касе, да je то дато народу нашем, нашем зе- 
мљораднику, ja мислим да би му много више кори- 
стили, него ово мало закона, које смо донели. (Граја 
и протести). Слушајте! Вн кадиге, ja нећу да кадим! 
To je моје опажање: To би више сигурно користило, 
него говори које смо онде држалн и закоии које 
смо изгласали, крадећи Богу дане и трошећи nape. 

Немојте се, господо, обмањивати. Част старим 
вођама и политичарима, који имају за  собом народ. 

Потпрстседник Карло Ковачевић: Господине 
посланиче, ja вас опомињем, немојте пападати по- 
сланнке и сенаторе, иначе ћу примеиити Пословник. 

Јово Принцип: Ja не нападам. 
ПотпретсесиикНарло Новачевић:То не спада 

на ресор Миннстарства унутрашњих дела. 
Јово Принцип: Господа су говорила пре мене, 

предговориик je говорио сад, није говорио o Миии- 
сгарству унуграшних дела. Имам и ja права да го- 
ворим. Нисге ми јуче дали да говорим, na ми допу- 
стите сада. 

Потпретседпик Карло Ковачевнћ: Поново 
вас опомињем, нначе hy бити прнсиљен да no По- 
словнику поступим. 

Јово Принцип: Ja хоћу да говорим. 
ПоШЦреШседник Карло Ковачеви11:Добро, ro- 

ворите! 
Јово Приицип: Господо посланици, има овде 

годину и no дана, како се обмањујемо, тепамобја- 
нуаром (Један   посланик   примеиује: Иступите 
из клуба!) To je моје. Ja ћу иступити. Ви слушајте. 

Ja мислим, ми који гмо дошли на сснову њсга 
у Народну скупштину, и ннсмо донели ништа ве- 
лнко. Исти људи, који су били nfe 6 јануара, остали 
су и после. Част изузетцима! (Граја). 

Нећу o томе да говорим даље, пошто ми не 
дају. 

ПоШПретселиик Карло Ковачевнћ: Реч има 
народни посланнк г. Ристо Тоокић. 

Ристо Ђокић: Господо вародни посланици, 
пред нама   стоји   буџет   Министарстаа унутрашннх 

дела, пред нама стоји ред и мир у земљи и г. Мн- 
нистар унуграшњих дела за њега одговарз. Ми смо 
овде да га примимо или не примимо. 

Узгред треба да споменем за годиву дана што 
смо ураднли и како су се закони изводилИ, оно што 
смо ми доносили, и према томе нарочито сматрам 
за дужност да r. Министра аамолим, даводн рачуна 
o најповијем закоиу, који je у №еговом ресору до- 
несен, o Закону o општинама. Ми смо довели уни- 
фнциран Ззкоп за читаву земљу, иако je било до- 
сада неколнко законодаостава за општине. 

Било je система општииа где je бележннк anco- 
лугин газда и господар у општини, a било je општи- 
на где je начелник или претседник општине апсолу- 
тни газда опшгине. Било je места где су на- 
челник, илн претседиик н бележник, били ортаци и 
заједнички власт делили, A пошто се у неколико 
случајева догодило да су закони који су у најбо- 
љој намери донети, изиграпани и друкчије тумачени, 
ja бих ззмолпо г. Министра упуграшњих дела да се 
овај закон не проигра и да се упуги правим пугем. 
A да се ne мисли да говорим oso иапамет, могу да 
вам напоменем законе које смо донели, a који нису no- 
стигли прани циљ; то je био, на пример, закон o уки- 
дању трошарине. Ми смо тим закопом само за фа- 
брику шпирнтуса учинили и за два до три сенато- 
ра да зараде милиоие, a упропастили смо гостиони- 
чаре, упропастили смо вредност ракије шљивовице 
и све смо то профалисалн. Па онда смо донели за- 
кон o заштити земљорадпика. Први који се корнстио 
тим законом, то je била банка Прва Хрнатска штедио- 
пица, која je сваки дефетистички покрет у овој земљи 
за последњих 10 година помагала (Узвици: To није ис- 
тина, то није тачно!). И онда, господо, xohy да гово- 
рим o приликама општппа у нашим крајевима, у бив, 
Босни и Херценовинм. Ми имзмо нови снстем општи- 
на, no HODOM закону o општинама који важи за целу 
землзу; ми нисмо на то навикли и прва ротква овога 
лета, na je и она црвљива. Терет општина осетио je 
у Боспи и Херцеговиии свако и када би био наређен 
плебисцит o томе: да ли смо за општине, ja мислим 
да би 95% били против општина уопште, a про- 
тив сељачких, сви. Дакле, груписапе су општине и 
на њих су нгметпути сви намети који се траже од 
једне модерне општине; и издржавап^е школа пада 
на и.иховтерет, a поред тога, адмиписгративне власти, 
среско начелство, судови итд., све je то узело сео- 
ске општине као извршни opran, a не као прву поли- 
тичкуједипицу. Ja апелујем на г, Министра да једним 
расписом одреди надлежност сеоских општина. И 
дал^е. господо, били су нови намети и за nac у Бо- 
сни и Херцеговипи, нарочиго се то осетнло после 
поделе земље на баповипе. Ми смо сви осетили на- 
мете бановине као сувише велики терет. Ми овде 
говоримо o државном буџету, a има бановински бу- 
џет и општински буџет, то су два намета, a у нашим 
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општинама, где je било организованог система, то je 
rpeliH намет. И ко год нам каже да he се порез 
смањити, он се само заварава, јер cee расте, a поред 
тога има још нешто. По закону o општинама који je 
донесен у 1928 год., држава je дужна да у шу- 
мским пределнма даје свој допринос за издржава- 
ње сеоских општина. Има случајева где je држава 
требала више да уложи него сав порез тто би се- 
љаци у брдским крајевима требало да даду. И има 
случајева где министарство шума и одбор који je 
дужан ту своту да плаћа, дугује сеоским општинама 
нелике суме. 

Сваки je закон добар у добрим рукама a сва- 
ки je закон паопак у рђавим рукама, и ja молим госпо- 
.гина Министра да поведе рачуна да се овај закон o 
општинама не изигра, као што су маоги законн до- 
сад и.чиграни, кзо, на пример, onaj малочас што сам 
споменуо, који je требао да заштити ишнву и шљиво- 
впцу, a који je у ствари ваштитио фабрчке шпиритуса. 
Г. Министар, којије дуже времена био стручан адми- 
нистративан чиновник, он може да изведе са својим 
чпповницима да се овај закон не изигра, као што 
то може да буде. 

Даље сам хтео да ставим нешто у дужност г. 
Министру унуграшљих дела. Kao што знате, ми сто- 
јимо пред законом који има да регулише компетен- 
цију баноиина. Досад, како je то каздо са овога ме- 
ста првочелник и претседвик Краљерске владе, Ha- 
rne бановине, иако су територијално ограђеие и 
за грађене, оне ипак, no својој снази, нису биле пишта 
више него среска начелства са много већим лаша- 
луком, Ми, дакле, не треба да избегавамо да тај део 
терета свалимо на бановине, али да имамо и право 
да оне прикупл>ају један део прихода, 

Да поменем, господо, још једну ствар која he 
свакако служити народном једннсгву, a кзју сам 
данас казао г. Мипнстру просвете. Господо, да се 
поразговарамо сада и o просвеги, o упиверзитсти- 
ма и o тим великим школама које сви ми заједничхи 
плаћамо у целој држави. Кад би, господо, сада хте- 
ло да се у моме селу отвори гимназија, нико не би 
био у противу тогл, али ja хоћу да говорим сада 
o средљој настави овакој каква je. Па и ови унн- 
верзитети за које се сада отимају Београд, Загреб 
и Суботица  

Пошаретседник Карло Ковачевлћ: Господипе 
посланиче, ие можете сада o тим стварима гонори- 
ти, јер сада није na реду буџет Министарства про- 
свете. 

Ристо Ђокнћ: Ja xoliy да кажем Г. Мннисгру 
да половину нздржаваша треба да поднесу банови- 
не. 

И онда једна друга ствар, господо; ja сам за 
поштовање ашкога ауторитета и свачије лнчности, 
али знам да у Минисгарсгву унутрашњих дела има 
чиповника који не вал^ају,  који не одговарају свс- 

јој дужности. Додуше, мора се признати да je и наш 
свет врло расположен да нападе оне који пресгавља- 
ју власт. A онај који je газда, дужносг му je да бра- 
нн и правога и кривога, снога коме je он газда. Ja 
познајеи једаи случај да има један чиновпик у Мини- 
сгарзтну упутрашњих дела, због кога je нападнут и 
Мниистар унутрашњих дела и Краљевска влада a и 
ми овде, и он je, и поред свега тога, кажњен најбла- 
же што je могло бити. To je инжињер државие же- 
љезаре у Варешу, Иван Крал^. Он je напао државну 
среску испосгаву у Варешу и осуђен je за то код 
друге инстанце са 20 дана затвора. И сад, не знлм 
из каквих разлога, Минисгар Г. Крамер, који са ра- 
злогом ужива поверење свих нас, умешао се у опу 
ствар и ишао да итервенише, и код Претседника 
Краљевске владе и код Министрзунутраш11>их дела, 
да се та казна укине. He знам докле je та ствар са- 
да дошла, али сазнао сам да je овај Крлљ дошао 
као избеглица из Горице и да je тамо био један тн- 
пични Аустријанац, очему имам н доказа. On не по- 
дноси наше соколсгво, a ни све друго нацирналво у 
нашој земљи. Он je одгозарао и пред Глаином кон- 
тролом и пред Државним саветом, и зато не могу 
да разумем откуд сада ово заузимаи.е за љега да се 
ова казна понишги. 

A Господин Министар унутрашњих послова, npe 
но што je посгао Министар унутрашњих послом, био 
јо г. Бан и чудим се да je он задро у компетенци- 
ју бана. Према томе ja бих мплио Г. Министра уну- 
трашп.их послова да заштитн своје чиновнике и да 
не дира у компетенцнју банова у оваквим случајеви- 
ма и да одговори првом приликом no ингерпелацији 
коју сам ja поднео no оном случају и да чува ауто- 
ритет власти, јер ако срозамо ауторнтет власти, ако 
срозамо ауторитет минисгара, ауторитет Народне 
скупштине, ауторитет. Сената, онда смо дошли до 
моралне апчрхије. Ради чувања ауторитета власти 
тражим да ми Г. Министар унутрашљих дела одго- 
вори no поднетој интерпелацији и изјављујем да hy 
гласаги за овај буџет. 

ПоШпретседнин: Карло Ковачевић: Завршен 
je претрес седмог раздела буџета Мипистарства уну- 
трзшњих послова. Прелазимо на гласап.е. Гласа се 
седе1вем и устајаљем. Господа која су против) изволи- 
he устати. Молим г. секретара да чита партију no 
партију овога  раздела. 

СгкреШар Милан Мравље: (чита VII рзздео 
расходи опште државпе администрације - управе) (Па- 
ртнја 326, no предлогу  Фннансијског одбора.) 

Пошпретседиик Карло Ковачевић: Прима ли 
Народна скупштина партију 326 no извештају Финан- 
сијскол одбора? (Прима) Господа која су против, ne- 
ка пзволе устати. (Сви седе). Објављујем да je npo- 
читана партија усвојена према извештају Финансиј- 
ског одбора. Изволите чути даљг. 
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За овим je НаР0Дна сиуиавинај глас^јуНи седе- 
љен и устајањем o свакој појединој паргији, у сми- 
слу члана 102 Устава и § 67 Закона o послонном 
реду у Народној скупштини, усвојила цео буџет ра- 
схода Министарства упуграшљих послова, VII раздео, 
и то од 326 до закључно партије 370 a према изве- 
штају Фннансијског одбора. 

Пошаретссдник Карло Ковачевић: Објављу- 
јем да je Неродна скупштина уснојила предлог буџе- 
та расхода Министарства унутрашњих послова, разде- 
о седми. Поијто he се осми раздео - Мннистарство 
финансија, расправљати заједно' са Финансијским за- 
коном, то he се овај раздео скинути с дневног реда 
и прећи na буџет Мипистарсгва Војске и морнарице. 
Има реч г, Минисгар Војске и морнарице. (Буран и 
дуготрајан аплауз и узвици: Живела војска.) 

(Мпнисшар Војске u Морнарице Драг. Стоја- 
новић: Господо посланнц-), позната |е истина, да 
јачина државне појне силе зависи с једне стране од 
географско-стратегиских прилика и потреба земл>е, 
a с друге стране, од њене фипаисијске могућиости. 
Према томе, јачииа војне силе управо je компромчснн 
резултат утицаја поменута два фактора. 

Ma како ми водили мирољубљипу политику, 
наш je географско-старатегиски положај такав да 
нам je потребна довољбо јакавојна сила, и na земљи 
и на годи и у ваздуху, те да нам осктура нашегра- 
нице, да нам буде гаранција наше безбедности и 
слободе. Држим, да иема иеђу господом посланнцима 
ни једнога који бн имао друкчпје гледиште no овој 
ствари (Бурац аплауз и узннци; Тако je). 

ИмајуНи na уму овај факг, ja сам у првобигном 
предлогу буџета Мннистарстна нојске и морнарице 
био предвидео суму од 2,474.000.000 дин, и ja вас 
господо, уверавам да je тај прорачун војнога буџета 
био реалан, јер се тек са толиком сумом жоже оси- 
гуратн нојсци и морнарици нормални живог и раззој, 
и то ипак, у срого одмеренпм границама сгварне 
потребе. 

Али сад je дошао моћан утицај онога другог 
фактора, фннансијског стаља земље. Л то je стаље, 
као што je je свима нама добро позпато, такно да 
се при пројектовзној су.ми није могло остати. Настало 
je брисање, односносмањивања свега што се икако, 
макар н привремеио, могло изоставити илн редуци- 
рати. И тако се, најзвДј после вишеструке редукције, 
дошло до суме од 2.000 300.000 динара, која прет- 
ставља буџет Министарства нојске и морнарице за 
1933-34  годину. 

Морам одмах нстнћи, господо, да сам иа овакав 
буџет пристао тешка срца, увиђајући сву тежину 
прилика које na прнвредно-финапсисјском пољу наша 
земља треба да сЈвлада. Јер она сума од округло 
2 милијарде динара претставља управо минимум, који 
je једва довсљан да војска и морнарица могу да 
продуже   свој   живот  и   род,   али   уз   прииремено 

одрнцање од извесних потреба које су ипак битне за 
њихов нормалан развој и спрему. 

Ha овај начин, предлог буџета војске и морна- 
рице за 1933-34 годииу мањи je од овогодншљег 
буџета за округлих 130,400.000.- динарг, a ако се узму 
у о5зир н накнадна позећања овогодвшшег буџета> 
онда се и ова разлика пове11аваза пуних 150 милиона 
динара. AKO опет предлог буџета упоредимо са 
буџетом за 1931-32 годипу, дакле са буџетом који 
je приблнжно одговарао стварним потребама војске 
и морнарице, онда се појааљује разлика од преко 
пола милијарде динара.—Најзад, господо, ако се 
имау виду да npetur буџ.\-а за 1933-31 годину садр- 
жн у ce6.i не cavio погрезе зз сувззеину взјску, већ и 
за ваздухоаловство, за мориарицу, за граннчну тру 
пу, na и ваиредне расходе којн се иначе, у норма- 
лним приликама, покривају зајмовнма или особеним 
ванредиимкредитима, онда je јасно, да je од стране 
појске н морнарице у шњен HaJBeiiH, управо крајњи 
папор у корист санирањања државног буџета. Ни- 
каква даља редукција не би била могућна, a да се 
тиме ne до1еде у питању животни интересн војске 
и  морпарнце. 

To je, господо, паше пачелно гледнлге o npe- 
длогу буиета за 1933-34 годину, a шго се тиче 
с'мог изпоса и потребе појединих кредита, иени je 
част, да вам пружим следеће податке: 

1) У погледу личних расхода тежило се. до 
крајњих граница могу1тосги, да се ови расходи све- 
ду na неопходии мипимум, и у тој тежњи успело се 
предузетим мерама да се овн расходи тако редуци- 
рају, да су они мањи од овогодишњег буџета за 26 
милиопа динара; код војске за 19,484.000 динара, 
код морнарице за 2,275.400.- a код граничне трупе 
за 4,163.300 дипара. Ако упоредимо буџетза 1931-32 
годнпу са буџегом за 1932-33 годину, виде11е се да 
je и између ona буџега бнло смањења у личпим рас- 
ходима за е'45,533.400 динЈра, тако да je од буџе- 
тске 1931-32 године до дапас извршепа релукција 
личних расхода у округлој суми од 71,500.000 
дннара. 

Овим je, господо, учнњено све што je било мо- 
гућно да лични расходи, којн заиста одпосе знатне 
кредите, буду сведени у пајуже грапице, a да се 
тпме ипак ne отступи битпо од утврђепог плапа за 
попуну офнцнрског n подофицпрског кадра. 

Kao шго видите, господо, у погледу лнчних 
расхода;и ишло се правцем najnehe мзгуће шгедње 
no свима партијама и позицијама буџета и ту се 
пишта BF.uji не би могло учинитн. 

2) Затим долазе матернјални расходи. Onu су 
и многобројпи н разноврспи, али je циљ био да оси- 
гурамо засада само one потребе које су, апсолутпо 
узете, неопходне за жнвог и рад војске и морпа- 
нице, редуцнрајуНи, као што je то већ папред ре- 
чепо, све бе^ чега се за овај мах некако могло npoim. 
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Код озих расхода, на првоме се мести истичу 
они no економској грани којн садрже у себи тро- 
шкове на исхраиу људства и стоке, na одећие и на 
гарнизоне потрсбе. Оии износе округло 409 милн- 
она динара. 

Величина ових кредитз, госмодо, у зависности 
je на првом месту од предвиђених ефектива војске, 
т. ј. бројног стања људства и стоке. Из предлога 
се види, j:a je предвиђен годншпји ефектив од 
90.000 редова и каплара. После ослобођеп-а први 
буџетски контингента износио je 80.000 људи, na се 
доцније постепено повећавао, тгко д1 je у 1925/26 
годипи достигао број 110.000; наредне буџетске ro- 
диие 192G|27, ефектив je CMaiben иа 102.000, a 
1928-29 године на 95.000 и na тој се виснни задр- 
жао све до ове 1932133 годчне, када je opojno ста- 
ње било смањепо na 80.000 редова n ка 1лара. Ме- 
ђугим, овај број показао се апсолутно недовољап, 
те je Законом o пакнадшш креднтима бројно стање 
морало бити повећано за 7.000 војппка округло. 

Предвнђепи ефектив за 1933|34 годипу, од 
90.000 каплара и редов^, nehe, до душе, задозољити 
у пуној мери војнпчке обзире, јер стварно према 
јачнни регругских класа које he у бЈџетској годипи 
служити, on треба да износи око 105.000, Међугим, 
водећи рачуна o тешксм фипапсиском стању и у 
опште o тешким екоиомским прилнкама наше земље, 
ми смо се морали задржати na броју од 90.000, као 
на минимуму испод кога се апсолутпо ne сме даље 
силазити. 

Из овога, господо, видп се са  каквим  се   те- 
шкоћама има да бори војпа управа: с једне стране, 
ona мора да води рачуна   o   тешком   фииансијском 
стању, због чега мора   да   редуцира   бројпо   стаље 
војника на штету насгаве   и   службе   уопште,   a   с 
друге стране, мора да води рачуна и o томе да сваки 
способап   грађашш   паше   земље   испупи   споју   за- 
копску обавезу према војсцн.  У   оваквој   ситуацијп 
помажемо се na тај начин, шго   преко   лета,   у   ва- 
жнијем   перноду   обуке,   држимо   nouciiano   бројпо 
craibe, које   иде   изшд просечног   буџетског,   док, 
преко зиме, тај број се   редуцнра испоц   просечпог 
буџетског craiua n^mraibeM  војпиха на   дужа   отсу- 
ство.   Овим   се олакшава буџет, a уједно помаже и 
народпој привреди, парочпто с пролећа a с   јесени, 
када   број     војника     na    отсутству    износп    више 
хиљада. 

Уколико се тиче стоке, њен je број извршеним 
редукцчјама такође сведеп na пеопходан мипимум, 
испод кога je иемогућко ићи. 

Према из^оженоме, прорачуп екоиомских трош- 
кова o којимаје реч, извршен je на бази просечпог — 

потреба за нсхрапу људи истоке, спроводи, колико 
год   je   могућпо, систем пепосредпе   набавке од на- 
рода, a где  то   пије   Moryiie,  због   оскудице повца 
или каквог   другог  оправданог разлога,   пабаике се 
врше путем   лицитација   и   погодаба,   no   Закјпу   o 
држаином рачупоиодству, na којима могу учествова- 
ти   и  земљорздпичке   задруге  и поједипн  трговци. 
Овај систем набавака   довољно    je   разрађеп    у по- 
переном ми Министарству  и  on  he дати  још боље 
резулгате, када се фипапсијске прилнке буду пспра- 
виле и када Мппистарство фниансија буде било у мо- 
гућносги да војсцн стави na   расположење потребне 
суме новаца одмах после жетае за пабавке непосредпо 
од произвођача,   a за период одједне до   друге ле- 
тине, што у овој буџетској   години,   због   финансиј- 
ских тешксћа, пије могло да се остварн. 

3) Затим долазе партије артилеријско-техни- 
чких трошкова. Кредити no овој грани, материјални 
и вапредни, износе округло 133 милиона и 200 хн- 
љада дпнара. Они су, у главпоме, предвиђенн за на- 
бавку и одржавање разноврсне убојпе спргце, која 
je сада, као шго je позпгто, и no врстама н no ко- 
личини, знатно већа него што je то било у прошло- 
сти. To je и билз изазвало потребу проширења на- 
ших војно-техничких завода, барутапа и разних ра- 
дноница, као н повећање стручног особља. 

Комплетирање војпе силе овом толико важном 
и потребпом спремом врчЈи се no извесном плану, 
од кога се, међутим, засада, морало одустати због 
извенредно .тешких фипансијских прилика. Према 
томе, за буџетску 1933-24 годипу предвиђепе су no 
овој грани само оне потребе, без којих се апсолугно 
није могло пи смело остати; cue je друго остало за 
боље прилике. 

4) Нарочпто, пажњу заслужују кредити за вазду- 
хопловстио и морнарнцу, која пам у исто преме пре- 
стављају и најосетљивнје партије у предлогу буџета. 

Оба ова рода војне силе врло су важни факто- 
pn земаљске одбране; a оба су скупоцена и компли- 
ковапа, јер оба почивају na савршепству технике, те 
захтевају и велике материјалпе жртне. 

Имајући у виду владају11е екопомске и финан- 
сијске прнлнке земље и, једпно из тога разлога, npe- 
двиђени су и за ваздухопловство, слично као и за 
остале потребе, минимални кредити. Ови су кредити 
потребни, углавпом, за нормалан жинот и рад већ 
оствареног сасгава ваздухопловства. Тежња je, дакле, 
да учврстимо већ створену организацију, са посто- 
jeliHM јединицама и устаповама и да обезбедпмо ње- 
но комплетирање стручним људстиои и материјалном 
спремом, зашта he се   са траженим кредитима, иако 

буиетског бројног стања, a no најповољннјнм ценами 
појединих артикала и пргма таблици следовања 
хранг на' једног војпика, односпо, на једпо грлоа 
стоке. При  томе се,  приликом  нззршења пабанака 

не сасвим без remKoha, иза11и на крај. 
Код ових кредига треба нагласити да je Мини- 

старству војске и морнариие, поред издржавања Boj- 
ne аиијације.-законом стављеноу дужност, да субвен- 
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ционара и ципнлпу авијацију и да, тога ради, сиаке 
године предииђа потребне кредите. За на^едиу буџет 
ску годину тај je кредит морао да се предвнди у 
минималиом и^носу, који, заиста, није, довољаи да no- 
тпуно одговори својој намени. Али се иише за цивил- 
ву авијацију није могло одвојнти, пошго су и креди- 
ти за војну аиијацију такође минпмјлни. 

Господо, и вама he бити позната чииЈеница да 
авијација добија све више у значају н да joj се сву- 
да поклгп.а велпка пажжа. A колика je, с обзиром 
на наше околкости. значајна њена улога за одбрану 
нашега неба, држим да нема нарочите потребе да 
доказујем. Стога и смаграм да Немо и без позробпи- 
јих излага1Баоие сгизри, доћи до заклЈучка, да сума 
од 154 милнона динара округло, колико je за ваздухо- 
плонствј предвиђеио, претставља управо један не- 
опходан мниимум за њено издржгвање, који се ни 
еа најмаи.у суму ие бл могао смањити. 

И кредити за морнарицу, Господо народни по- 
стаиици, такође су оскудни. Они na материјалпе и ваи- 
редие   расходе   износе   округло    свега    124,700.000 
динара. Ja   сам   у прошлој   години добно неколико 
приговора   од   господе   народних   посланика,  та ме 
судбина вал^да  и сада чекз, да морнарици треба да- 
ти веће кредите з?. њено издржавање и њен развој. 
(Гласови:   Тако   jel)   Нишга   ннје   тачније   од   тога, 
господо, да je за одбрану наших обала потребно, да 
имамо далеко   јачу   морнарицу.   Ми   смо свесни   од 
колнке je в1жпости то за нас, с обзиром на дужииу 
и карактер наших  обала, на њихов ззачај за безбе- 
дност наше земље, као и на остале околности, и ero- 
ra, нишга ne би било лакше него бранити пред овим 
форумом  и   мпого   Beiie ззхтеве у погледу кредита 
за морнарчцу. Али, са нстих разлога, као и код вазду- 
хопловства, морало се привремепо одусггти од потра- 
живзња  већих кредита,  т. ј., и овде смо се ограпи- 
чилн само пј потребе помоћу којих iit се тек MOIHI 

да одржи досада досгигпути развој. Но чим то бу- 
де могућно,   сгавл^аће   се м-рнарици na расположе- 
ље срззмерно nćliH кредитп, колиш јето потр^бно за 
извЛјење,  г^акар   и скромнога пашега n .'ana развоја 
морпаричке одбране. Taj план, међутнм, пема у ви- 
ду набЈВку неких особиго велнких плоапнх објеката 
који сами за се сгају   огромиих сума, пего предвпђа 
набавку  таквнх   сргдстзва која   одговзвај/,   колико 
нашим   потребама,   тјлико   и   нашим  ф.шанснјскпм 
приликама. 

Шго се тиче кредчга no ипжпњерскотехпичкој 
грани n за сапитет, они су прорачунати са пајвећом 
штедњгии и узеге су у обзир само one потребе које 
се, нп у ком случају, пису могле одложиги. 

Најзад, господо нпродни посллннци, да помеп^.м 
и креднге зз граничпу трупу, који укупно износе 
112,200.000 дипара. Улога и важпост one трупе, Ko- 
ja je увгк na мртвој сгражи и која бди над сигурно- 
шћу наших грзница, довбљно су познати Ona се сгс- 

га не само не би могла смањити, него би je чак, због 
познатих прилика око nac, требало и појачати. По- 
што, ме1)утим, за ово недосгају буиетска средства, 
то се засада има у виду ibeno noja4aibe средством 
војпика кадроваца. 

Из свега напрсд речепога, ви сте господо по- 
сланмци, надам сс, могли увлдети да су буџетским 
предлогом тражепи креднги за војску и морпарпцу 
мипималпи и да никакаа њихова редукцнја ne би 
била могућна, a да то не буде без осетпије штете 
no живог и рад војске и морпарнце. C друге стра- 
не, иако могу да кажем да се падам, да he се и 
са овако мнпималпнм сретствима нзаћп, качо-тако, 
na крај, ипак ми je дужносг да господу упозорим 
на два факта. Први je, да се овако крајње редуци- 
рап.е буџета не може сматрати пормалпим буџетом 
наше војске и морпарице, те, премп томе, да при 
1вему ne м7жемо остати и идућих буџетских годипа, 
јер бп се тиме ne само зауставио ток пстребпог раз- 
воја ^ржавпе војне снле, него би почела да се сла- 
би и љена спрема и готозост, што ми, у иптересу 
наше безбедносги, ne можемо допусгитн. Други, 
да се евептуално — што завнси од Kperaiha цена и 
од других прилика — може догодиги да предвнјје- 
пи кредити, ипак, крај сие штедпЈб, ne биду доволј- 
ни да подмире све неопходпе потребе, у коме би 
се случају морало апеловати за извесне пакнадне 
кредите. 

Напослетку и na крају овога мога експозе-а, 
ja могу, господо посланици, да вас уверим, да наша 
пој:ка ii морпарица од Уједињења до д?пас пду 
сгзлпо пугем напретка у свима гравцима. One he и 
дал^е продужити путем крај свнх момепгалпнх ма- 
теријалпих тешкоћа и, уз пуно залага1ве сгарешип- 
ског кадра и људсгва у служби биће и ocrahe у- 
век na висипи својих дужности и достојпе повере- 
ii,i које им указује Врхонни Комапдант Њ. В. Краљ 
(Бурни, одушевл.ени и једнодушпи поклици: Живео!) 
и Народпо Претстзвпиштво, — Стога вас, господо, 
молим, да предлог буџетл примите без измепа. (Жи- 
во и дуготрајно пљескање). 

ИошПретседппк: Карло Ковачевић: Има реч 
пародпи послапик г. Др. Марко Кожул. ] 

Др. Марко Кожул: Господо народни посла- 
пици, наша војска и морпарица претставља пашу 
компактпу спагу према вапн, обрапу ннтегритета др- 
жавне цјелине, за чију безбедпост у сваком часу 
спремни су CBii Хрвати, као и сји Срби и Словенци 
ставити себе и све сзоје na браник заједпичког др- 
жавпог Дома. Ради тога he Народпи Клуб гласати 
за буџет Мипистарства Bojcf е и Морнарицс. (Бурап 
плзесак и усклици: Живео!) 

Пошпретселник Карло Ховачевић: Сад ћемо 
npelin na гласапе o буџету Мипистарствз Војске и 
Морнарице. (Чују сеусклици: Прима се акламацијом!) 
Сви пародпи посланичи устају, пљескају и одушев- 
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љено траже да се буџет Мниистарства војске и 
морнарице примн акламацијом). Прима ли Народна 
скупштина овај предлог? (Прима) Објављујем да су 
све партије Суџета Миннстарсгва војске и мориари- 
цг једнодушно н акламацијом прнмљен. 

Прекидам седницу коју ћемо наставити у 21.30 
часова. 

(Седница je прекниута у 20.30 часова). 

— Наставак седнице — 

Почетак у 21 и 30 часова увече. 

Потпретседчик]Хр. Коста Поповић: Настав- 
л>амо, господо, прекинуту седницу. 

Има реч г. Министар грађевина. 
Минисшар грађевина Ст1епгн Сркуљ: Господо 

народни посланнцн, предлог буџета Министарства 
грађевина за 193334 годину састављен je, као и 
ранијн буџети, не да задовољн сае народне потребе: 
економске, привредне, политичке и социјалне, него, 
једино и искључиво да подмири најбитније државне 
потребе. 

Буџег Мннистарстаа грађевина мора се прила- 
годити финапсијској моћи државе; na како су са- 
дашње привредне и финансијске прилике веома те- 
шке, како код нзс тако и око нас, то je државни 
буџет, na следстнено и буџет Министарства грађе- 
вина, рађен у закону највеће штед1ће, предвиђено 
je оно без чега се не може, да се изради оно што 
he сачуваги извршене грађевинске објекте од квара 
и пропадања. Врло жалим што Вам, прн онаквом 
стању ствари, ne могу изнијети једну самосгалну 
грађевинску политику, пити могу изложити један 
већи грађевински програм за ову годину, за чије су 
осгварање потребне веома велике финансијске 
жртве. , 

Преко половине буџета Минисгарства грађевина 
т.ј. 97,000.000 дипара одукуппе суме од 164,570.900 
иде na одржаваље и градљу путева. Кад бисмо ци- 
јелу суму нашега буџета утрошнли na изград11>у пу- 
тева и мостовз, било бн још увек премало, јер су 
сви државни путови и грађевипски објекти, чије je 
одржаваше поверепо Министарству грађеннна, јако 
искварени. 

Поред ових оштећепих објеката, ми имамо да- 
nac још врло важнпх привредних центара који су 
изоловани од светске угакмице, јер им ne достају 
добре саобраИајне везе. 

Ззтиу и често псплаве, које уништавају нај- 
богатије крајезе наше државе од чега пате, ne са- 
мо ти крајеви него no каткад и цела држава; тре- 
бало би разнкм хидротехничким радовнма бар ума- 
љита те поплаве, ако je HeMorylie потпуно их оне- 
м^гућити. 

Cne ове побројаце радове требало би преду- 
зети у извршење баш у ишересу подизања вредно- 

сти крајеза и умањниаша беспослице. Али за овакве 
послопе потребнн су новчани извори изван држав- 
пог буџета. Оаакви инвестициони радови не могу 
се извршивати из редовних бЈџетских прихода, него 
само нз зајма. Но, како су финансијске прилике у 
целоме свету врло тешке и изгледи na какав већи 
зајам врло слаби, то се за сада од таквога плана 
мора одустати. Докле, пак, ne дођу бољи изгледи na 
јецап зајам, постарајмо се да no сваку цену одржи- 
мо оно што je до сада изгрзђено и да то оспосо- 
бимо да добро и пранилно функционише. 

Највише бр ire задају Мипистарству, поред 
друмовз, водне задруге које су склопиле зајмове за 
амелиорацију свога тела и за подизање пасипа, у 
време када je цена житу била куд и камо Echa и 
кад су се склапали крач^орочпп зајмови. Данас не 
могу водпе задруге пла11ати сноје ануигете, na je 
потребна ревизија свих ових уговорз, која мора до- 
пети продужење апуитгга и CMaib^ibe камата, ако не 
ж л.\о да пропадне и власник и onaj који je но- 
вац дао. У ту сврху, биће нећ у месеиу априлу једш 
анкета у Мипистарству фипансија, да би се преду- 
зеле мере које су за сапирање водних задруга по- 
требне. 

Целокупан предлог буџета Мипист^рсгва rpa- 
ђевина за годину 1933/34, a без ипнесгиционих 
радона осталих Мипистарстава, износи дннара: 
164,570.900.—, т. j за динара: 33,150.593.— мап.е но 
што износи буџет за 1932/33 годнну. Нећу вас зз- 
марати, господо посланици, са цнфрама из којнх би 
се видело колико je свака поједина позиција сма- 
њепа, али треба да спомепем две стварн из ван- 
редних расхода. 

Прва je ствар, грађеи.е моста преко реке Саве 
и приступног иута Босут—Рача no закљученом уго- 
вору са експропријацијом, a зашто je предвиђено 
4,200.000.— дипара. Ова сумз je, у ствари, последи- 
ца већ створене обанезе, јер na основу уговора, a 
ca одобрењем и саглсспош^у прнвредпо-финансијско- 
ra комитега и Претседника Мипнстарског савета, 
одобрено je, још 1931 године, грађеље мостова пре- 
ко Саве код Раче и присгупнога пута Босут—Рача, 
и, no тач. 34 тога уговора, и рата од дин. 3,000.000 
нма да се исплаш у току 1933/34 годипе, a дин. 
1,200.000.— има да се исплати сопствепицима екс- 
проприсапог земљишта за овај пуг. Према томе, за 
ову сврху унета je у предлог буџета нова партнја 
488, a ca сумом до дип. 4,200.000 дипара. 

Друга je ствар, предвиђање суме од 7,000 000 
днпара, за иградпЈу пуга Шавпик—Левертара—Пле- 
вље. To je јако потребно, јер су ?аисга путеви у 
Зегској и Вардарској бановипи најзаосталији. 

Занимат he Вас, господо посланици, колнко у 
поједнпнм баповима на један кнадратни километар 
долази цроценат изграђепих путева: 
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. . 0,2904 
. , 0,1905 
. . 0,1176 
. . 0,1116 
. . 0,0985 
. . 0,0921 
. . 0,1341 
. . 0,1630 
. . 0,0691 

осланицн, овај мој пред- 

У Дравској 
У Савској   . 
У Врбаској. 
У Приморској 
У Дринској 
У Зетској   . 
У Дунавској 
У Моравској 
У Вардарској 

Како видиге, господо 
лог буџета заснива се   искл)учиво   на  подм1|рнеа1ве 
најбитнијих   државних потреба у Министарству   rpa- 
})ев ша. 

Кроз буџег Мииистарства грађевина спроведена 
je најрационалнија штедња, често и no ценн жртава, 
и ни једаи издатак mije предвиђен пре него што je 
свестрано испитан и процењен, (ОдобравачЈе). 

ПотпреШседник Цр. Коста Поповић: Има реч 
народнн посланик r. Фердо Шега. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici, u prvom 
redu tražim od Ministarstva građevina da donese Za- 
kon o inžinjerima. O tome se zakonu već toliko go- 
dina priča, on se toliko puta ispituje, pa ipak još ni- 
kad nije došao na dnevni red, a međutim, to je vrlo 
važan zakon. Ja se nadam da će g. Ministar ipak doći 
jed log dana s tim zakonom na dnevni red. Ja uviđam 
teškoće zbog nedovoljnih budžedskih sredstava, zbog 
kojih mi ne možemo bogzna šta raditi, osobito na 
cestama, ali možda će ipak doći vreme, kad će se pri- 
like poboljšati i kad ćemo moći pristupiti radovima. Za- 
to ja hoću, gospodo, da malo opišem naše ceste i do- 
lazim sa predlogom kako si zamišljam uređenje naših 
cesta u našoj državi. 

Gospodo narodni poslanici, mislim da ne treba 
razlagati vanredno veliku važnost cesta uopće u našoj 
državi, a napose, u sjevero zapadnom delu naše dr- 
žave, kamo spada i Savska banovina. U toj našoj ba- 
novini, razvija se saobraćaj poslije rata sve više i više, 
a pogotovo na onim cestama gde saobraća vaju autobu- 
si, koji su postali za manje daljine najzgodnije sred- 
stvo za osobni saobraćaj. 

U mnogim djelovima Savske banovine počinje se 
razvijati i automobilski teretni saobraćaj, a takav traži 
da se maksimalna dozvoljena težina od osam tona po- 
visi na 12 tona, te, prema tome, urede mnogi mostovi, 
a ne samo ceste. Općenito uzevši, novi saobraćaj na 
cestama zahteva novi moderni način izgradnje cesta. 

Gospodo, velika većina evropejskih država već je 
u veliko preobrazila svoje ceste. Takvo uređenje cesta 
znači uštede u cestovnom gospodarstvu same države. 
Jedini razlog zašto nisu sve države već uredile sve svo- 
je ceste na moderni način, jeste pomankanje kapitala. 

S drnge je strane opet, činjenica da veliki dio 
evropskih i drugih država, sve kraj današnje krize, da- 
je ogromne kapitale u tu svrhu sto pokazuje silnu ak- 
tuelnost toga problema, 

Gospodo, u našoj državi su u glavnom moderne 
ceste izgrađene na području gradova. Izvan gradova 
izvedeno je samo nekoliko takovih cesta. U Savskoj 
banovini ima svega 470 t. m. moderno utvrđene ceste 
izvan gradskoga područja. 

Gospodo, želeo bih vam prikazati u glavnim cr- 
tama kako si zamišljam uređenje i pravac cesta u našoj 
državi. U prvom redu potrebno je jedna obodna ili 
kružna cesta, t.j. Zagreb Osijek, Beograd, Smederevo, 
Zaječar, Niš, Skoplje, Kos. Mitrovica, Cetinje, Dubrov- 
nik, Split. Šibenik, Senj, Crikvenica, Sušak, natrag Za- 
greb. Dok bi glavne poprečne ceste tekle Beograd Sa- 
rajevo, Dubrovnik i Pakrac-Banja, Luka, Sarajevo. Naj- 
važnija cesta u našoj državi jeste na svaki način cesta 
koja spaja Zagreb sa Beogradom i Zagreb sa Ljublja- 
nom do Bleda. Gospodo, predlažem da nazovem cestu 
Zagreb — Beograd cesta Kralja Aleksandra I koji nas 
je za uvek sjedinio, a cesta koja polazi od Zagreba 
preko divnih krajeva Slovenije do Ljubljane i Bleda 
[neka se prozove imenom Nj. V. Uzvišene naše Kra- 
jjice Marije. Gospodo, cesta Zagreb Sušak prolazi kra- 
evima koji su puni uspomena na hrvatske velikane i 
mučenike Zrinjske Frankopane, neka se prozove nji- 
hovim imenom, dakle Zrinjsko-Frankopanska cesta. 
Cesta od Sušaka do Dubrovnika mora biti sagrađena 
diljem morske obale, a posvećena bi bila uspomeni hr- 
vatskih kraljeva Tomislava, Krešimira i Zvonimira, dok 
bi se poprečna cesta Beograd—Sarajevo—Dubrovnik, 
zvala cesta Prestolonaslednika Petra, a cesta Pakrac- 
Banja—Luka—Sarajevo koja prelazijkroz Mrkonjić Grad, 
zvala cesta Kralja Petra oslobodioca. 

Osim ove velike krupne ceste, potrebne su u Sav- 
skoj banovini da se urede glavne ceste Zagreb—Vara- 
ždin—Donja Lendava do mađarske granice, koju bi na- 
zvali cestom Stjepana Radića, jer prolazi krasnim seoskim 
krajevima gde je postojbina najsvesnijeg i najotpornijeg 
hrvatskog seljaka. Kao najvažnija turistička cesta u našoj 
banovini svakako je Zagreb—Karlovac—Plitvička jezera— 
Senj, što prolazi kroz naš najlepši kraj naše države, 
kraj ukrašen prirodnim krasotama nigde drugde viđenim, 
kroz divnu Liku, pa neka bude posvećena njenom naj- 
većem sinu, prosvetitelju i političkom preporoditelju hr- 
vatskog naroda, Anti Starčeviću. Ujedno bi se imala 
urediti i spoljna cesta Sisak—Petrinja—Karlovac, koju 
je sagradio slavni ban osloboditelj Jelačić. jiOva cesta 
se i danas zove cesta bana Jelačića. Gospodo, glavna 
cesta Kraljice Marije i Kralja Aleksandra Ljubljana— 
Zagreb—Beograd prolazi Savskom banovinom u dužini od 
362 km,, a to čini 1I4 svih državnih cesta u Savskoj ba- 
novini, kojih je ovde 1380 km. dužine. 

Gospodo narodni poslanici, nemoguće je zamisliti 
prema današnjem zahtevu saobraćaja ove državne ceste 
uzdržavati sa proračunskom svotom od din. 14 miliona 
odobrenim za godinu 1932/33. Kako se krediti sjedne 
strane smanjuju,   a saobraćaj povećava, to je jasno da 
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državne ceste moraju postepeno postati sve lošije i ne- 
prohodnije. 

Gospodo! Mi znamo da se sve druge države trude 
i nvsle kako će moći odmah, a najkasnije u proleće 
naći zaradu neuposlenim radnicima; to je gospodo i naša 
dužncst da na to niislimo, kako nebi prevelika bijeda 
zavela radništvo za nepromišljene čine. Nezaposlenost u 
našoj državi može se na razmjerno malim sredstvima 
ne samo ublažiti nego i odstraniti. 

Najbolju mogućnost podavanja zarade radništvu 
pruža se sa radovima na cestama i to sa stanovitim si- 
stematskim programom moderniziranja utrenika (kolovoza) 
i pregradnjom cesta i mostova, kao i sa gradnjom stalnih 
novih mostova sa prvorazrednim opterećenjem od 
23 tona. 

U našoj dr/avi potrebno je da nam budu ceste u 
potpunom redu, t.j. da svojim pravcem i svojom so- 
lidnom izgradnjom odgovaraju svim našim potrebama, 
i to obranbenom, unutarnjem, privrednom i turističkom 
saobraćaju. Gospodo, mi Jugosloveni, sretni smo i po- 
nosni da imademo od svih drugih naroda božanstvenom 
prirodom ukrašenu najlepšu domovinu, mi ovu „lijepu 
našu domovinu" moramo providiti cestama, da bude 
svaki njen kraj pristupačan i nama i stranom turistu, a 
ujedno, da možemo svaki čas doći^na svaku granicu, ako 
nas Kralj i domovina pozove. 

Gospodo, još bi htio razložiti finansijalnu stranu 
ovog mog predloga. Kako spomenuh, glavna cesta Lju- 
bljana—Zagreb—Beograd prolazi Savskom banovinom 
u dužini 362 kilometra. Obzirom na međunarodni sao- 
braćaj, rekonstrukcija ove ceste na 8 metara širine i 6 
metara širokim utrenikom, te sagradnjom prvorazrednih 
mostova, stajala bi, po kilometru, dinara 1,000.000 ili 
ukupno 362 miliona. 

Mi moramo naći ova sredstva i mi ne možemo sa 
uređenjem ove ceste odgađati, to, obzirom na privrednu 
krizu, predlažem sledeči način: U Savskoj banovini po 
trebna je svota za uređenje državnih cesta oko 400.000.000 
dinara, a za banovinske, cko 200.000.000 dinara, t. j. 
ukupno 600.000.000 dinara. 

Predviđajući uređenje svih cesta u 10 godina, to 
bi trebali godišnje oko 60.000.000 dinara, a ovu bi 
svotu naša država morala naći i smoći, jer bi tim javnim 
radovima prestala bezuvjetno svaka nezaposlenost. Do- 
brim i uređenim cestama podigao bi se promet, trošio 
špirit, kako je propisano, mješan sa benzinom, što bi u 
veliko koristilo i poljoprivredi. 

Turizam koji našoj državi nosi znatnu korist, u- 
veliko bi se podigao. Najglavniji je, ali, ipak to da bi 
stotine hiljade marnih ruku našega vrijednog marnoga 
naroda našlo zaposlenje i zaradu. 

Svakako tražim da se kod ovakovih i sličn'h ra- 
dova upotrebi samo ljudska snaga i domaći podvoz, te 
upotreba domaćeg građevnog materijala, jer samo na 
taj način imati će naš narod potpunu korist od svojega 
rada, a sva zarada ostaće i u našoj državi. Sada, u prvom 

redu, tražim da se pristupi izgradnji ceste Zagreb—Pod- 
sused. Ova je cesta gotovo u cijeloj državi najfrekven- 
tiranija, ona ima da izdrži najveći teret. Tražim da se 
novac određen na javne raflove u Savskoj banovini upo- 
trebi za izgradnju ove ceste. 

U našoj banovini ima najviše nezaposlenih i naj. 
bednijih u samom Zagrebu, pa je nužno da se ovi bed- 
nici najpre zaposle. Ovi bednici ne traže milost, nego 
zaposlenje. Na ovo osobito upozorujem g. Ministra gra- 
đevina. Vas, gospođo drugovi, molim sa ovoga mjesta 
da poduprete ovaj moj predlog, a ja ću, u nadi da će 
g. Ministar građevina usvojiti moj'pređlog i čim skorije 
ovom visokom Domu predložiti posebni zakon o iz- 
gradnji i nazivu tih cesta te na saradnju pozvati sve 
stručne krugove, glasovati za proračun Ministarstva gra- 
đevina. (Odobravanje i pljeskanje) 

ПоШПрежеднпк Др. Коста Поповић: Има реч 
г. Миливој Исаковић. 

Миливоје Исаковпћ: Господо народни посла- 
ници, Срез мачвански, кога у овом дому претстав- 
љам, долази свзкако, и no понршини и no обрађено- 
стн, a и no броју сгановинка, у ред срезова којн 
су на првом месту. Он плаћа порез и друго свакако 
више него неколнко других, na ипак, on je, соб- 
зиром и на категорију и на бонитет путева, један 
од оних злосретннх којн се трегирају као пасторчад- 
Кроз Мачву не пролази ни један држлти пуг, има 
само 104 километра бановиескнх путова првог реда, 
a они су други, или бановиски путови другог реда, 
(63 км.) или о^штински путови првог и другог ре- 
да. који су у суштиии то, само лети, и зими кад 
мраз стегне, a  иначе право 6ecnylie. 

Тако кзтегорисани и тако третираип, пугевн у 
Мачви скандалнзирају свакога ко се њимз мора да 
служи. Баиовина им укгзује неЈОвољну пажи.у, 'нн 
приближно сразмерно ону, коју Мачвани, према ono- 
ме што дају за бзновииу, треба да имају. Зф je оно 
пут од Глушаца до Митровице? To су у суштини 
катакомбе у којима прзпада све шго je живо, ако 
рискира да наиђе кад пајмања киша падне. Или, зар 
je ono пут који везује Шабац—Дреповац —Митрс- 
вицу? У јесење, зимско и пролетно доба, свуда се 
може путовати само водом, ии кроз ваздух, a ca ко- 
лнко се озбиљиости онрављају путевн у Мачви, 
нека послужн као примир последња оправка пуга 
Шабац-Бо~ати11, која je извршна тако да се дошло 
до на три километра пред Б^гатић, a одатле опет 
осгаје: ..Шором шајка a Дунавом чезе!" Несамоја.не- 
ГО и сви Мачвани са мном заједно питају се: „Шта смо 
згрешили, кад нам се таквом мером одмерава?" Ми 
не тражнмо ништа више него онолико колико се и 
како другима чини. Готово изгибосмо плаћају1ји ба- 
новинске кулуке и кулучећн час овде, час онде, na 
ипак глибнмо се у блату и гушимо у прашини на 
сваком кораку. Ja молим да се, бар у дванаестом 
часу почлони пажња нашем крају, и то оиолико ко. 
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лико се то чнни другим крајевима. Због тога ко- 
рисгим ову прилнку да умолим г. Министра rpaije- 
вина, да изволи препоручити Краљевској банској 
управи у Сарајеву да се озоилјНО приступи оправ- 
цн путева у Срезу мачзанском. Молим г. Миннстра 
да контролише како he се ово и уколико извршнти. 

Некоме je пало иапамег да исуши Мачву и 
заиста успеЈ je, зко ne да исушн мачванске баре, 
a оно сигурно, да исушн мачзанске џепов". 

Створилн су водчу задругу, тек један део посло- 
ва су урадили, задужили onaj свет дебелнм милнопи- 
ним^, радили су како су хтели, причали су како he 
се то отписати, неки су се обезбед^ли, алн даиас 
због тога Мачвани, исушенн и пресушепи, везују 
лику за опамак. Због водног доприноса Мачванима 
се дангс кида утроба. Читава жегва једнога човека 
није довољна да подчири допрннос. Шго je пајгоре, 
радови су као бајаги завриини у јссгн 1932 годи- 
не, a Мачвапи су зздужени и за 1930, 1931 и 
1932 годииу. Радовн нису исушили терен, али je до- 
принос исушио џепов?, a Сава и Д-.пша и даље 
плаве позлаћеие мачвинске градигЈе. Рекли су да није 
добро радила аутономна управз, пз су je најурилн 
и заменили комеса;ством, a озо, диригујућн из удо- 
бних београдских соба, суши ли, суши! Ja сам ових 
дана поднео претсганке Прнчииовљања, Дреиов- 
чана, Општине Прнчнновнћске, које су сада скопу- 
сали да плате водпи допрниос затри године уназад, 
да плате и зз време кад су бнлп поплављени и за 
време кад радови још нису били довршени. Они су 
све ово документовали уверепЈимз. Њихове су мол- 
бе оправдане и шима се морз изаћн у сусрет, јср 
ono шго траже, засновано je и на Божјој и на зема- 
љској правди. Ja молим r. Министра да нареди да 
се no озим молбама што прг донесе решење. 

Кад су они који су најкрииљн за овакве при- 
лике, видели штл су урадили, они су, да би се из овога 
извукли, успели да прошире рејон задруге, никога 
не питају11и, и сад су и другим селима, која нису 
ни кусала ни сркала, паметли воднн доприиос. Тојеу 
пуном смнслу речи скаидал. Противу тога оправда- 
но буни се и мало и велнко и, ако се озо не обу- 
сгави, биће свега и свачега. Ja благовремено указу- 
јем na ово и тражим да се ово нсправи. 

Исто тако тражнм да се комесарство укине, 
јер није дзло никакве резулгате. У намери да по- 
могнем o'iou јадном свету, a н да омогућим правн- 
лно функционнсане, ja сам пре неколико дзпа г. 
Министру грађевина и r. Мни. фчнансија поднео 
предл. г o начину фннасирпља најнеодложнијих радо- 
ва за обезбеђе1Бе од поплаве зимљишта и насеља у 
Мачви и користнм оау прилику да и са овога умо- 
лим да се OBJ усвоји. 

У yBepeiby да he се овим мојим оправданим 
тражењима указатл пуна паж1вз и сз пуним повере- 
њем према личности г.   Министра  грађевина,   изјав- 

љујем да hy и у поједниосгимз гласати за буџет 
Мнн. грађевина. 

Потпретседник Др. Коста nonOBuh: Реч има 
народин посланик Филип Цемовпћ. (Чује се: Није 
ту.)   Рсч има народни послапнк r. Гојко КурШовић. 

Гојко КуртовиН: Господо народни пзсланицп, 
као и прошле годнне, тако и овога пута, немало сам 
бно изнена1Јен кад сам установио да je буџет Мн- 
нистарстна грађевнне још много мањи него шго je 
био у прошлој години, и да je целокупна гра- 
ђевинска полити<а пошла једпим путем који не 
одговара дрцашп.им економским приликама, a на- 
рочиго, с обзиром на оно што се у другим држа- 
вама у Епропн ради. У време економске кризе, 
у време ове незапосленосги раднога света, у 
свнма државама предв^Јене су нарочите инвестици- 
је зз јавне радове, и никад за последњих 100 го- 
днна, пи једна од европских земалЈа није имала то- 
лико посла у гр?.ђевинском погледу као у последње 
две године, како влада ова стрчховита неман - 
крнзз и беспослицз. С?е згмље учиннле су своје 
Hajaehe жртве и гледале су да упосле што више 
света, na су чак и објекте без којнх се може бити 
израђивале. Израђнзале су не само пугове и жеље- 
знице него и јавне грађевине, да би свету који оску- 
дева дали могућности за најнужније парче хлеба. И 
кад je тако, и кац се цела наша економска и 
прнвредна полигнка Kpehe у том смислу, у сми- 
слу других земаља које су много културније и на 
много већем пивоу, што треба да нам служи за при- 
мер, то ме чуди да Краљевска влада и г. Министар 
грађевина ничега идентичнога немају са еаропским 
земљама. 

За карактеристику свега тога ja сматрам за ну- 
жио да истакнем са овога места фашистичку Ита- 
лнју. Onaj који je имао прилике да прочита брошу- 
ру o иоме како се италијанска влада постарала да 
запосли незапослени свет, могао je да се увери да 
су постигли један колосалан успех. Ja, господо, ве- 
рујем да и ми ne можемо битн задовољни са rpa- 
ijeHHHCKOM политиком Краљевске владе. Спеииалпо, 
ja као претставник сгарог Paca морам дз најодлу- 
чинје уложнм протест ради овакве грађевипске по- 
литике. Од ослобо1)е1Ба до данас све владе колико 
их je било, које су долазиле на управу земље, ни 
једна до дац с иије поклонила m најбезначајнију 
пажњу том дичном Расу. Ja сам дужан, ради боље 
илустр^цнје, да вам изиесем извесну карактеристику 
тога краја у погледу cio6;iahaja. 

Ви имате тамо 1030 годишње градове, који су 
подизани у доба HeMJibnha, градопн који су били, и 
у културном и у сваком другом погледу, на najBe- 
heM нивоу, који су могли да се такмиче са европ- 
скнм градовимз у оно доба. Имате грдд Бијелт Поље, 
Прнјепоље, Нову Вааош, Сј-ница, Плев te и Новн 
Пазар, који су апсолутно одвојени од осталог света 
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као да су ограђени кинеским зидом. Сви ти градони 
немају ни најпримитнвније саобраћајне иезе. Путеви 
Пријепоље — Бјелопоље и други, они су данас ис- 
то тако примигивни као пре сто годнна, кад су ишли 
каравани од Дубровника за Цариград. И  данас мо- 
pare да погодите јахаћег коња, ако хоћете да идете 
иј јепне у другу варош. И господо, Краљевска влада 
од Ослобођења   није   ништа   учинила да ти путеви, 
којн иду долином Лима, који треба да вежу Србију 
са Санџаком, буду изграђени.    Од Нове Вароши за 
Зјевицу  није  изграђен, Пријепоље — Нова Варош, 
Сјеница — Бнјело Поље и Сјеница — Пазар такође 
нису   везани.   Сам   оволики   број градова и вароши 
мора да нас ужасава овакав иехат и немар   и   Кра- 
љевске   владе и Министарства rpaljeBHna према ово- 
ме дичиоме крају. Због тога je у нашем крају створе- 
но уверење да само зато — што смо национални, само 
зато се не обраћа   иикаква   пажња на саобраћајном 
пољу. Пре извгсног времена била je понуда од јед- 
не   фиианснјске   групе која се понудила да изгради 
пут Пријепоље — Бијело Поље. Ja сам са својим ко- 
легама из Зетске бзновине био код Г.   Претседника 
владе, Минисгра грађевина и Министра финансија и 
речено [нам je том приликом да се само очекује да 
се види колика je понуда у погледу   финансијском, 
солидна да се не би догодило шго  није у интересу 
земље, иначе у сваком случају даје понуда повољна. 

И кад су те   информације   дошле, које су до- 
казале да je односна фирма у финансијском погледу 
потпуно   солидна, да je   чак један  конзрцијум ба- 
нака   гарантирао за   њену   солидност, та се понуда 
опет вратила са неких мотива који још нису познати. 
И ja кажем   да   не могу   да замислим овакву немар 
према томе крају. 

За нас би била утеха, господо народни посла- 
иици, бар у томе да грађевински одељак, да грађе- 
винска секција у Пријепољу, која постоји за цео 
Taj крај, да je снабдевена са потребним особљем да 
се раде потребнн пројекти, предмери, и да бар имате 
потребне предрачуне, да се у даном моменту може 
приступити радовима, кад буде било новчаних сред- 
става. Не, господо, ми тамо имамо технички одељак, 
који не може ни најобичаије редовне послове да 
свршава, a камо mi потребно особље, које извршује 
предмере и прави предрачуне, тако Да се у даном 
моменту могу ти путеви радиги. 

Ja hy Ca мода uac потсетим, као и Г. Министра 
{■рађевина, који у томе времену није био иа овоме 
положају, на изјаву једног члана Краљевске владе 
од 6 јануара и данашњег Претседника Краљевске 
владе Г. Др. Милана Сршкића, кад je прзвио турнеју 
no целој Краљевини и дошао у Плевље, где je из- 
међу осталога казао: „Ово je југословенски Сибзр. 
Ви сте били пасторчад. Биће дужност Краљевске 
влаце да се o вами поведе рачуна, да вам се створе 
потребне комуникације'. 

Од тога до данас није било ништа и ми мо- 
рамо доћи до тога уверења да je збилл Крал>евској 
влади стало да има Југословенски Сибир и то не 
Југословенски Сибир no оштрини свога поднебља, 
него Југословенски Сибир no својим комуникчци- 
јама. 

Господо пародни посланици, ja вам ово исти- 
чем и кажем да je грех, и то велики, бити оволики 
немар према овоме крају, који ничим није заслу- 
жно да оволнко буде запуштен и занемарен од 
свих Краљевских влада од Ослобођења до данас. 
Ja се морам чудити и ja се морам питати и свима 
вама мора битн јасно да je имало могућнссти да се 
у овај буџет унесе бар извесна сума за изгрздњу 
тамош11,нх путева, кад je имало могу11Ности да се 
за инвестиције и изграду појединих пруга упесе у 
буџет Миннстарства грађевина 110 милијона. Mu 
ne тражимо тешке и крупне милнјоне, него пет до 
десет милијона, да се почне нешто, и ми бисмо би 
ли врло благодарни и са разлога, као што сам Ka- 
sao, да смо ми у саобраћајном погледу толико зао- 
стали да пи за један корзк нисмо крочили унапред 
од онога кад смо били под туђинском управом, под 
Турском и Аустро—угарском   империјом. 

Потаретседиик Др. Коста Поповић: Молим 
вас да скратите: 

Војко Куртовнћ: Ha изјаву, коју je г. Стоја- 
новић у начелној дебати дао, да ми само пружамо 
руке, ко he дати парче хлебз, морам категорнчкн 
да реагирам и да изјавим да ми нисмо крзј и ja ко- 
ји претсгављзм тај кра;, никада нисмо били навикнути 
да пружамо руке и тражимо милостињу. Код нас 
иема толико чиновника пензионера и нико код нг.с 
нема ии no традицијама обичај да тражи помоћи ни 
од кога, али својим држањем од Оглобође1ва, одно- 
сно од 1912 године до данас, иисмо заслужилн да 
се o томе бедном крају не поведе рачуна. 

Ja верујем, у то сам савршено осведочен, да je 
садашњи Г. Министар грађевина најлепше располо- 
жен према томе крају, јер се и сам приликом оби- 
ласка овога краја уверио да je овај крај у очајном 
стаљу. И зато што верујем у Госпоцина Минисгра 
грађевина да he он са своје стане учинити све што 
до њега стоји да тај крај дође бар до најнужнијих 
комуникација, ja изјавл.ујем да hy гласати за буџет 
са молбом на Г. Министра да нас не заборави и да 
учини cee да тај крај не остане у саоме уверењу 
да je заборављен и од Бога и  од људи. 

ИоШпрстседник Др. Коста Поповић: Има реч 
г. Чеда Захарић. 

Чеда Захарић; Гос^одо народпи послнници, 
наше прике у којима се данас налазимо, ne дозео- 

љавају могућност довољне пажње изради нових пу- 
тевз, и оправци старих, али je неминовна потреба, 
господо, да се омогући довршеше започетих радова 
на путевима у оним крајевима, где то захтевају no* 
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требе опште и пограничне. Пезнате су ми прили.^ 
господо, и фииансијске MOIIH у нашој држави, али 
исто тако још и боље познајем прилике немоћи на- 
родне. Па кад се већ до максимума пабацују тере- 
тп na пле11а народа, онда je право, господо, да се 
створи могућност пореском обвезнику те да, учеш- 
чем у јавним радовима, дође до сретстава са којима 
ће својим обавезама према породици, друштву и др. 
жави одговарати. 

Господо посланици, са овим мислим да пога- 
ђам жеље свих оннх народних посланика који су из 
средине такве која у овом тешком времену може 
једино одговарати дужностима шефа породице, чла- 
на друштва и државе, зарадом на јавним радовима 
и зато хоћу да замолим Г. Минисгра грађевина да 
дотацијом н помоћи преко бановина омогући довр- 
uieibe започетих пугева. 

Ha територији бившег Округа ужичког нмамо 
започете радове на правцима врло важним у свакоме 
погледу. И тај крај као сиромашнн и пасиван, бр- 
довит и кршевит, упућен je сточарењу, воћарству и 
гајењу шума. Ta главна средства за живот кашега 
сељака у томеЈфају, захгевају, госпсдо, пијаце, ка- 
ко би се нампраиие и сировине што боље пласира- 
ле и уновчиле. 

Кроз Срез златиборскн започет je пут Ужице— 
Нова Варош. Taj пут je од насушне потребе за оба 
та краја, јер он везује две пасивне средине, ужичку 
и санџачку. Да je тај факат насушне потребе тачан 
и оправдан, тврди се тиме што je бивша Ужичка 
област у којој je и Санџак био, поред свога скро- 
мног буџета, напрегла све своје финансиске Moryii- 
носги и израднла, нешто кулуком и кредитом, 13 
километара пута преко Златибора ка Новој Вароши. 
Но и тих 13 киломегара су израђени само у погледу 
земљаних радова и иешто вештачких радова објеката, 
на путу Ужице Нова Варош ис гиче се својом лепотом 
дивни и мирисни Златибор са ваздушном бањом 
КралЈбва Вода, коју je Бановина дринска наследила од 
Округа ужнчког. Чувен je ^Златкбор, висинеЈ над- 
морске до 1000 метара, са врло благим поднебљем 
и изобиљем воде и мирисног цвета. To je рај земал>- 
ски за кога би сиромашни ЗлЈТиборци, омогуИењем 
доброга саобраћаја, имали велике корисги. 

Исто тако забачени крај Рачанског среза има 
Најближу железничку станицу удал.ену преко 30 кило. 
метара у селу Кремна. И ту велику потребу стања 
Бајине Баште са железничком станицом увидели су 
н^длежни, те je и тај пут употребом народне снаге 
и нешго кредита започет. Сада, ти напушгени рздо- 
ви чине врло мучанутисак грађанству, нарочитооно- 
ме који je на тој изради постављао своје снаге, вре- 
мена и труда. Ha томе пугу Кремна—Б. Башта 
налазе се чувене Калуђерске баре, где се подиже 
један санаторијум. Калуђерске Баре важе као једна 
од најлепших  ваздушпих   бања, које  са богатстаом 

шуме, висином, добрим пијаћим водамз, неуступају ни 
Швајцарској. 

Молим Г. Министра грађевина да из предвиђе- 
ног буџета за којн hy гласати, додели кредита, те да 
се ови започетн радови омогуће и доврше, јер 
господо, нзрадом тих путева запослио би се цео тај 
сиромашпи крај и тиме би се решио и социјални 
положај тога краја. 

Ja молим Г. Минисгра да омогући радове у тим 
крајевима, na ако не може дефинигивно, онда бар 
још који километар да се изради у овој години. 

У тој нади изјављујсм да hy гласати за буџет 
Министарства грађевина. (Скупштина je поздравнла 
живнм одобравањем и бурним пљеском овај говср.) 

Потпрешседник цр. КостаПоповнк: Има реч 
нарздни посланик Милинко  Милугиновић: 

Мплпнко Милутиновић: Господо народни по- 
слапици, када je реч o буџету Министарства грађе- 
вина, опда сам и ja сматрао за дужност да треба да 
узмем реч и да кажем неколико речи. Ja hy гово- 
рити само o путевима у моме срезу, у срезу кога ja 
заступам. 

Господо народни посланици, пре можда 10 го- 
дина, ми смо имали боље путеве у моме срезу Be- 
ro што их даиас имамо. (Један глас:То je зло). Ми 
имамо сада свега један бановииски иут првога ргда 
који иде од Чачка преко планине Јелице за Гучу, 
Котражу и Ивањицу. Taj се пут оправља свега до 
Гуче, управо до] Белице, a тамо даље за Ивањицу, 
тај се пут никако ne   оправља. 

Имамо даље, господо, још једаипут који je и- 
сторијски пут и који je био прокопан од Чачка пре- 
ко Плоче, Горачића, на Белкцу, Котражу, Ивањицу, 
na je ишао за Јавор. Он je отпочет још за време 
ратова 1876, илн не зиам које године. Taj je пут тако 
запуштен, он се већ пет шест годииа никако не о* 
правља, и за то преме нијеништа пи кључено на тј- 

ме путу, тако да je ои  потпуно запуштен. 
Сем овога, ми имамо једну ћуприју na реци Бе' 

лици, која je се сасвим срушила, тако да деца пре- 
ko реке Белице која иду у школу у Гучу немају где 
да пређу Белицу, a да и ne говорим o рабаџијама) 
јер тај je пут сасвим пропао н сваки je саобраћај 
апсолутно прекинут. 

Ja сам хтео само ово да кажем и молим Вас 
Господине Министре, да издате наређење да се ти 
пугеви оправе. Ja ne зпам зашто неће нико да позо' 
ве народ да оправи те пугеве; ако треба да се кулу- 
чи, нека кулучи народ, али само нико nehe да кулу- 
чи, док се не позове да кулучи. 

У моме крају нема железница, нити имамо до^ 
брих пугева. Зато je потребно да добијемо један др- 
жзвни пут. За тај државни пут требао би да се про- 
гласи овај који иде преко Младеповца на Рудник, Ча' 
чак, Гучу, Котражу, Ивањииу и да се тамо веже за 
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Новопазарски Санџак, те да, ако иемамо жељезница, 
да бар добијемо један добар државни пут којим би 
да cao6paliajy аугобусн, који би могли да замене 
жељезнице. 

Још пешто, сасвим у..ратко, хоћу да иапоменгм, 
Постоји, господине Министре, тамо једно наре- 

ђеље да се одбацн обућа, т. ј. шине иа колима које 
су величине  испод 6 см. 

Мииистар rpaljeeuua др. Сркуљ: To je укинуто. 
Милинко Мнлутиновнћ: Добро je, ако je у- 

кинуто, али ja видим да пугари срзтну рабаџи[е на 
путу и кажу им да je издато пзређење да тр:ба да 
измене шипе na 6 см. Изјавл>ујем да hy гласати за 
овај буџгт. 

11отПреШседник    Др.    Коста    Поповић: Реч 
има иарздни посланик r. Радепко Сарачевић. 

Раденко Сарачевић: Госаодр   посланиц«, го- 
диие 1914., приликом отступања inuie војске,   наше 
су трупе порушиле мост на рецн Љигу. После тогз, 
подигниг   je на тој реци   приврзменн   мост   који je 
већ дотрЈјао.   Али   како се у игпосредној   близиии 
тога места, a на десној   страии   реке Љига   налазн 
варошица Љиг,   a на   левој странн палази се стани- 
ца Бабајић која je уговарна и истквчрна сгаивца за 
варош   Љиг, то je тај мост   од валиког  саобраћаја 
дотрајзо.   Општина   вјрошице Jbnra мислила je д?, 
кад су наше труле срушиле тај мсст за одбрану зе- 
мље, да је'држава дужш да тај мост поправи, na je про- 
шлога пролећа упутила једну молбу на Г. Мнннстра 
грађевинз, коју сам ja онда предао тадашњем Мипи- 
стру грађевина г. Преки и молно да држава, ако не 
може да тај   мост из   својнх средспп поднгне, онда 
бзр да да гвоздену консгрукцнју за тај мост. Молба 
je    предата    прошлога    пролећа   и   до   данас mije 
ништа no њој урађепо, нитг) јеУводена конструкцнја 
додељена. 

Ja молии Г. Министра грађенина, у име грађа- 
на вароште Љига и Општипе љишке, да Олштнни 
љишкој доделн бар гвоздену конструкцију за овај 
врло важпп мост преко кога се врлн извоз из скоро 
половине Среза качарског. У надн да he Г. Мнни- 
стар грађевпна удовољчги мојој молби, изјавлЈујем 
да hy гласати за овај буџет. 

динара: 80 хиљзда". Господо, ако би овај текст 
остао овзко, опда би испало то, да напоран рад 
имају и служнтељи Министарства грађевина и да 
би се ова нзграда требала да подели и канцелари- 
ским службеннцима и служетиљима, a не онима 
којима тграда ова уисгин! припада. 

To се десило једном прилнком, кад сам ja био 
инжнњер Министарства грзђевнна. Да се то не би 
и овога пута поновнло, ja сам се споразумео са I. 
Мннистром грађевина да поднесем ов^ј предлог и 
молим Нарошу скупштину да усноји текст тога 
предлога који lie гласиги озако: "Награде за ван- 
редно стручне радове и за извачредне напоре прн 
извођењу већих објекта и одбрани ових од елеме- 
нтарзих  оштета . . . 80.000 дин". 

Ja молим дру'OBe да овај текст усвоје, a исто 
тако и Г. Министра да са овога места изјави да 
озу малу измену прихваћа. 

Друго,   господо.   Нећу   се   упуштати   дал^ у 
разматрање овога буџета, јер сам своје мишл^ење већ 
изнео у шчелној дебати o Минисгарству грађевчнт, 
a и прошле   годиве,   дотакзо сам   се   нешто   мзло 
Мипистарства   грађевша   и каззо своје мишл^ење o 
њему, a   исго   тзко   и   o Мипистарству   саобраћзја. 
Озом   пуиликом   CIKO бих  ззмолио Г, Мчиистра да 
вастане да се у овој буџегској години донесе закон 
o цинчлтм   инжињеримз^   који нам   недостаје, и la 
се надам дз ће Г. Мизмстар усвојпти жељу толиких 
цивилних инж ;и>ера. Потребу овога закона ocehaM"1, 
ne само   ми инжиње:)и   у   приватној   служби,   него 
ona погађа и инжнњере који су у државној служби. 
Ви сте, господо, имали пуно пута прилике да види« 
те како се неко претсгавља инж^њероу, иачо нз ту 
титулу nevia   права. ПремзЈтоме, сматрам као једну 
нужну потребу ла се овај закон o цивнлпим инжи- 
љерима што пре донесе. 

Друго, господо, ж^лео бих да предузећа која 
извршују веће објекге Мупистарсгва грађеаина, која 
шго je na прим'?р cu фирмом „Батињол" која изра- 
ђује Савскн мост, да предузеће „Батињол" испунн 
своју обазезу m аранжману з^кљученом изме1)у 
Управе фондовз и државе, a то je.'.na да држзв! 
зајам  са   рткои   од 30 година.   Taj ро:< no обавезн 

ЛоШиревкедник Др. Коста nonoenti: Има реч овога предузеиа прошао   je, a оно се до дапас пије 
г. Јован Мисирлиђ. јавило   дз ту  сзоју обзвезу   испуни. [Зато^скрећем 

Јовжч Мисирлић: Готподо иароднн посланицч, пажњу, и Изроз,ној скупитини и Г. Министру грађе- 
по Послоанику, прилнком дискусије у поједшостима, випз,   да се ово предузеће   нзгпа да своју обавезу, 
сваки  пародпи послапик има права да говорн   пола испуни, јер je TJ   интерес   не   сако   лр^каве пего и 
сата. Kao сгручп,а1< o Мипистарству граћевнна Mo- 
rao бнх да вам говорнм пола годипе, a ne пола сата. 
Ja писам чмао намеру дз овом приликом узимам реч, 
него сам хтео само jeд^y малу ствар да исправим 
у предлогу буџета који се односи na партију 484. 
У тој пзртијн стоји дословно ово: „Награде за напо- 
ран рад, вапредне стручпе радове при извођењу већнх 

наших грађзп.а, који су били лицитанги овО.-а моста. 
Tpehe, госаодо, држим да би требало да пре- 

дложлм Нбродчој скумштипн д1сепозслзпи 25- ro- 
дишњица изградњг повога парламепта, који кажалост, 
још није завршен. Ми смо лаљске године, колико 
се сећам, предвид^ли у буџету један и no милион 
динара за дал.е изврЈЈен^ унутарњих радова новога 

објекта и одбрану ових од елемевтарних  пепогодз,    Парламепта.   См.трам   зз   потребно да  пагласим да 
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у овој буџегској години, одиосно у будућој (ia 33- 
34 годину), пије предвиђена ни једна пара за довр- 
ша^аље ноиога Парламента. Мислим да није потре- 
бно наглашавзти колика je потреба да се нови Пар- 
ламенат што пре ззврши, нарочито, кад се зна колико 
je година протекло откад je он почетда се ради, na 
још ни до данас нијг sai-.putH. 

Колики силни милиони леже на БаталџЈМИји, 
то ми сви врло добро знамо. Господо, тај објекат 
још je неискориш11ен и ja мислим ла je нрајње врема 
да се н ми нг потуцамо no старим грађевинама, 
него да je иреме, кад смо већ те cpehe, да у1јемо 
у први југословенски парламенат, да бар у1)емо у 
нови парламент. J i верујем да he r. Министар наћи 
пута и начина код Крзљевске влЈде, да се посгара 
да се тај објекат једном заврЈЈи. Вл знате моје миш- 
љење оМинисгарству гр]ђезина, чули ere га и вечерас, 
ja жалим, баш као бивши инжињер и ч-шовник Мин. 
грађевина, што не могу гласати за овакгв буџет 
Минксгарсгва rpalieaHHa. He могу дознолиги, кад знам 
какни су путени само у мзме срезу и округу, a да 
не говором зз све опрзвдаие молбе и жалапојке 
мојих другова, који су са овога места изнели какви 
су путеви у и.чхозим среззнимз. Господо, жалосна 
je сгвар да се за одржавање путева тро'ЈЈи 8000 
динара no километру. Узмите сгатисти;<е других зе- 
маља, na he те видети шта значи пут, како се ny- 
теви одржавају, a ми трајемо и крпимо из годиве у 
годину, и није далеко да heMO о:тати без путева 
само ако се оваква политика и даље прЈводи. 

Иотпретседтис   Др.  Коста   Поповић:   Има 
реч г. Тихомир Шарковић. 

Тихомнр Шарковмћ: Гссподо псслапици, npe 
него што пређем на путеве, ja желим да прогово- 
рим неколико речи o улотреби народне cnaie, o 
кулуку. Гссподо, нико се није оспрнуо на ту чиње- 
ницу и ja морам са onora места да кажем да je 
употрзба народне снаге фактички потребпа и Ko- 
pnena, злн, како се ona данас упо;ребл.ава, то je 
једно велико зло. Употреба кулука корнсти само 
надзорницима путева и путарика и жалоспо je зашто 
се употреблзава та napona снага, кад се виде nanopn 
народа за одлазак на рад, њихова спрема, a кад 
тамо дођу ништа се не ради и цела je употреба на- 
родне сааге корисгила, да би надзорпици путева 
преко народчих леђ! дошли до извеспих новчаних 
награда, пуштају11и богагије људе д? ne раде, a 
осгавлЈају!^ сиромашне на послу. Ja смзтрам за 
своју дужпссг да укажем г. Мииистру на то н да 
га замолим дз проппше правилпик o томе како се 
има употребљавтги народна снлга. Јер, жалосно je 
и срамота je како се данас ради и зато с правом 
тражии од r. Минисгра да донесе прап^лник o упо- 
треби пародпе снаге. Ja сам имзо прилике да видим 
да људи који ичају да плате ШЈ радних дана, од- 

Hocno да одраде, они за то плзте^ падзорпику   100 
динара. 

Дзље, господо пародпи послапици, ja желим 
као и мој предгоморник г, Куртопи11, да дам иидна 
доказз своме протесгу противу беспутпости нашега 
крзј! erapi Рашке. Господо, данас кад се помншља 
д-з се пране асфЈлшн друмови за аутомобиле, и кзд 
се xolie да сгворе новчапа сретства за изградњу тих 
путеи', ми немзмо ви пајобичннје путеве где коза 
може дз мрође. Јз жел^м да Краљевска »лада no- 
педе у првом реду рачупа o тим путевима који су 
најпотребнпји. Стара Рашка нема дапас пикаквих 
путепа и данас je тамо једипо превозно средство 
брдски Kon. и људс-са грбачз. 

Господо, ja ne желим, ннги xoiiy, нити вмам 
времеш, да B.IM кажем колико пишта пије учи11,ено 
за тај крај. Tai крај живн оним исгим животом као 
што je жинео npe двеста годипа, и ja мис/шм да je 
краји.е време да се обрати пажил m тај крај, јер 
се народ пига сз прзвом да ли cvio дзнас ослобо- 
ђени n припадзмо ли Југославпји или смо нека nac- 
торчзд. 

Госиодо, јол данас се говори o уједињењу, a 
ja вам огворепо кажем сз овога места да ми нисмо 
у]едињ?ни, јер Санџак пије neian путевима са Црном 
Гором, ј^р немамо пугевз и ћомуиикација, Ми npn- 
пад^мо Зеској 6јновипи, и ако хоћемо да идемо na 
Цетиње, ми морамо дчидемо преко Mocrapa, Сара- 
јева и Котор?, a то je пут дужи него кад се одавде 
иде за Пзриз. Стога je, господо, неозходпз потреба 
да се створи могућност да и Рашка има везе са 
цевтром баповннске управе. Зато, господо, ja и кажем 
да ми ннсмо ни дапас уједнпЈени, јер пемамо путева 
који нас пезују са Црном Гором и морем. Пала je 
одл^ка дз се прави државпи друм који бн везнвао 
престоницу сз Јадранским морем, са тгпденцијом 
да се за један дап аутомобилом стигне из Београда 
у Korop. Ta замисао пије се припелз у дело због 
европског рата, a и после Уједињењз није се при- 
ступило томе рзду, пего се cav.o извршила једним 
делом реколструкција овога пуга Београд — Рашка, 
али даље, за Нози Пазар, Вграпе, Подгорицу и Котор, 
није учињено ништа. Према важаости који има тај 
пут да врш;1, то треба да буде главна артерија, 
њпме треба да струји екопомски живот од Дунава 
преко Сзнџака на море. Дакле, тај пут треба да нас 
веже и политичкн и пациопалпо и стратегискн. Kao 
што впдите, сви ти јаки разлози пису бнли довољни 
за Краљевску Владу и г. Министра грађевина да 
томе путу даду важност коју он заиста и ззслужује. 

Ja нећу даље дз се задржавам на овоме и мо- 
лим Краљевску владу, a нарочито r. Министра rpa- 
ђевипа, да поклопи пажњу овом путу који треба 
да буде артерија и да веже Дупав са Јадранским 
морем. У пуној нади да he г. Министар  поклонити 

10 
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пажи^у Старој Рашкој и учиннти да   се   та   грешка 
иопрапи, ja hy гласати за овај буџет. 

Потретседник^ЈЈф. Коста Поповић: Има реч 
г. Министар грађевина. 
Минасшар грађевана Др. Стјепан Сркуљ: Господо 

народни посланнци, за изгpaдlby цесте Београд—За- 
греб, окојој je говорно народии посланик г.Фердо Ше- 
га, спрема се оснивање техничко-теренске секције,која 
he започеги са снимаљем тога пуга, тако да ће моћи 
имати све припремљено да се тој изградн>и, кад 
буде време, приступи. Исто тако имамо и у изоо- 
1зен>у теренску секцију Фоча-Гацко, које he бити 
врло блиска веза са Цетињем. 

Што се тиче закопа o цивилним инжеп.ерима, 
он je готов и био би изнешен да се није започела 
борба између младих и старих инжин.ера. Послани 
су нови протести. Сад je све ово у рукама врховне 
управе Друштва југословеиских инжињера и архи- 
текта. Дигли су се и занатлнје, јер тврде да се 
вређа закон o радњама. To je све сад дато на ми- 
шљеље поменутоме друштву и чим ми стигиу 
одговори, сместа he се приступиги томе поглу. 

Kao што видите, није на нами кривња, нити je 
на нашој страни, него се то задоцњапа са те стране. 

Што се тиче цесте Загреб-Самобор, у начелу je 
она eeh одобрена. 

Г. Миливоје Исаковић такнуо je питање путева 
у Мачви. Ja hy се због тога обратити на Банску 
управу у Сарајеву и тражити да томе крају посвети 
већу пажњу и да даде прегледати какви су ти пу- 
теви и како да се могу уздржаватн. 

Ja сам врло захвалан г. Исаковићу штојепод- 
нео један предлог за плаћање доприноса Водне за- 
друга у Мачви. Овом приликом морам нарочнто 
истакнути да имамо једиу од највећих Водних за- 
друга у целој Европи, a то je Биђ-босутске задруге. 
Ja морам истаћи и похвалати онај народ, који je 
својим новцем и жртвама сакупио и дао 60 милиона 
динара за изградњу насипа. И држим да je преко 
потребно да се таквој задрузи, која овако ради, да 
iboj помогне држава на свој начин и да добије по- 
моћ ca стране банака које те доприносе имају да 
дају. Господо, то je врло лепа ствар, јер има задруга 
које мисле да je држава овде која их мора плаћати. 
Тако има заДруга које су добиле новац из фонда. 
Фонд се не сме да троши. И неће да враћају новац 
У фонд. 

Дакле, господо, ово ćaM истакао као узор шта 
вреди народна слога и узајамност, кад треба изгрз- 
дити шго у заједиичке сврхе, И кад буде задруга 
готова, мислим да he бити не само naJBeha него и нај- 
лепша што има у Европи. Ми се можемо тиме no- 
носити. 

Што се тиче укинућа комесарства у Мачван«- 
ској водној задрузи, ja iiy дати испитати целу ствар 

и одредити да се проведе редован   избор   код   за- 
друге у Мачви. 

Г. Куртовић je лепо говорио o своме крају и 
све што je говорио, ja могу да потпишем, зато што 
нмам слабу страну, јер волим наше старине na биле 
one хрнатске или србијаиске. Нарочито треба оним 
крајевима, који нису тако брзо приступни и згодни 
да се те старине виде, чим прије те могућности 
дати. Позната je од прошле године невоља у Црној 
Гори што се на време није могла добавнти храна, 
која je дошла до станице, али даље није могла, јер 
су путови били завејани. Зато, у првом реду, треба 
да имамо такав пут који je кроз целу годину при- 
ступачан и зими и лети и кога не може никаква ве- 
јавица завејати. 

Si пут Пријепоље-Бело Поље имали смо већ н 
понуду. али нреговори нису нрекинути. Онк he се 
нодити даље, и до тога je стало не само у инте- 
ресу промета, него и у интересу сигурности државе. 

Господин Чеда Захари!! гонорио je o своме 
лепом златиборском крају и ja морам казати да сам 
био тамо и видео сам тај пуг што се преко Злати- 
бора гради. Морам нарочито овде истакнути да je 
тамо много учињено народном снагом и тиме сам 
одговорио г. Шарковићу на његово питање у по- 
гледу употребе народне снаге. 

Госиодо, употребом народне снаге у томе крају 
постигнути су ванредно лепи резултати, док у дру- 
гим крајевима то није случај. To зависи од мента- 
литета онога краја или од власти које то спроаоде, 
или можда нема довољно ни алата често пута, али 
морам овде исгакнути да за употребу народне сиаге 
посгоји правилник o томе шта се може и треба учи- 
иити. Ja бнх молио, међутим, r. Шарковк11а и био 
бих му веома захвалан, кад би ми дао име некога 
из тога краја који je за сто радних дана кулука 
платио 100 дннара. {Тихомир Шарковић: JXa\\y вам 
ero имена!) Властн, господо, не могу водити истрагу 
без иотребних података, ако им случајеви нису 
познати. 

Затим имате поједине бановине, као, на прнмер 
Дравска, која neiie да кулучи. Они су тамо уредили 
тако да се удари бановински прирез за кулук. To 
могу поједине бановине само да уреде према npa^ 
вилнику, и Краљевска влада he им ићи на руку. 
Исти случај je код Савске бановине, Тако he бити 
уређено у свима крајевлма где ко и како жели. 

Што сетиче примедаба г. Милутинови11а из Раш- 
ког краја, то знам да je тај крај најзапуштенији, 
али немојте заборанити да je то крај који je створио 
целу српску државу, a створио ју je зато што je 
био неприступачан. Како je Рашкабила неприступачна, 
ми je сад морамо учинити приступачном (Један глас: 
Због тога не морамо ми данас да патимо). 

Господин Сарачеви!! je изразио жељу да би се 
дала конструкција за желеши мост.   Ja   бих молио 
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да догичне општннг, које то желе, подиесу молбе и 
и ja се надам да још имамо неколико копструкција. 

Господин Мисирлић je поднео један мали ис- 
правак, ja ra усвајам, јер то једну ствар тачније 
одређује. 

Што се тиче изградње парламента, ja сам тра- 
жио из прошле године обећаних 15 милиона, али 
их, нажалосг, нисам добио, na нисам могао ни пссту- 
пћти, и ja вам изјављујем да бих био поносан да сам 
за ову годину дана могао то извршити. Али, ствар 
je у течају, расписана je лицитација и ja се надам 
дз ћемо доћи до повољна резултата. 

Господо, то je мој одговор на ваше примедбе 
и хвала вам лепо шго сте их учинили. 

Потпреседник Др. Коста Поповић: Господо, 
завршен je начелни прегрес no буџету Минисгар- 
ства грађепина, стога ћемо сад пре1ш на гласање у 
појединим партијама. Ko je зато да се поједине пар- 
тије приме, тај he седети, a ко je противан, тај he 
усгати. Изнолите чути г. известиоца. 

Известилац Др. Драги Јевремовнћ: Чита 
једно за другом партије буџетске под бр. 482, na до 
закључно 620, које je Народна скупштина спаку no- 
наособ примила једногласно седешем. 

Потаретседпик Др. Коста Поповнћ: Господо, 
сад прелазимо на претрес у иачелу буџета Мини- 
сгарства Саобраћаја. 

Има реч Министар саобраИаја Г. Лазар Ради- 
војевић. 

(Скупштииа je бурним и одушевљеним пље- 
скањем и усклнцима „живео", поздравила долазак на 
трибину Г. Министра cao6pahaja Лазара Радивојеви1ја.) 

Минисшар Саобра/ш/а Лазар Радпвојевић: 
Господо народни посланици, почетак економских 
тешкоћа у свету може се сматрати октобарски бер- 
зански крах у Америци 1929 године. Te су тешко- 
he добиле општи карактер,пренеле се na све народе 
и све државе, као логична последица дејства локо- 
мотина и пароброда који je upe једног столе11а ci* 
ворио од читавог света једно заједничко зависно 
тржиште. 

У тим пенормалним прилнкама и екопомским 
пертурбацијама, задатак јавних кругова се у томе 
нарочито истицао да се обезбеде неопходна сретства 
државе за њене многобројне функције, као и захтеве 
који се на њу свакодненно упућују. 

Држава и iheno дејство je важан фактор у лечењу 
иопорављању малокрвног економског организма ис- 
црпеног нападима кризе чија je одбрана и отпор na- 
ралисана општим догађајима. Њене фуикције, њена 
акција и њено дејство од битног je утицаја na це- 
локупан живот једног народа, али поред свега тога, 
не може се тражнти да ствара чуда, да буде фетиш 
и да својим ограниченим сретствима ствара немо- 
гућности. 

Али je у тим општим поремећајима држава че- 

сто губила из вида грапнце сноје сфсро-акције и 
нехотичо ширила артибуције na доменама које треба 
ца припадну приватној иницијагиви. Уколико више 
артнбуција, уголико више и нових извора расхода, 
утолико више издатака. Потребно je одргдити гра- 
пнце дејства админнстрације и постићи неопходну 
равпотежу у области привредног живота земље, не 
везујући њене функције за успех или неуспех при- 
ватног пословања. 

Јавни издаци, после para, услед цифарског бу- 
јаша буџета, нарасли судо невероватне мере, a још 
уз то потенцирани доношењем нових закона и npo- 
писа и реформом у обласги државне адмипистрације. 

Привагни се приходи, приватпа екоиомија ни- 
je уаећзла сразмерно темпу повећања јавних изда- 
така. 

Ми живимо у непормалном, узбурканом и npe- 
лазном времену вародне привреде. Ta промена и 
колебање у привредној сгрукгури и саобраћајном 
животу тражи свој изражај и дефивитивну оријен- 
тацију. To се колебаље нарочито cceha у саобраћају 
и саобраћајним  институцијама. 

Јвсно се оцртавају два главна фактора у оцени 
и карактеристици главних саобраћајних иструмената. 
C једне стране, опадаље транспорта, сужавање до- 
мене пословања, пословна стагнација, a с друге стране 
финапсијска криза предузећа, као резултат измење- 
них односа у саобраћајпим срегствима. 

Слабљење промета код државних саобраћајних 
предузећа у главном може се сматрати као привре- 
мена nojana опште економске кризе, која претстанља 
тешку али прелазну фазу у историји појединих на- 
рода, необичну и no ширини и no дубини својој, 
али се не да ona лечити пикаквим административним 
ни теорискнм мерама. Одузимајући економску и по- 
словну актшвност, криза je успорила и укочила це- 
локупан железнички промет. Истина je, да се no* 
ciojeha тешка ситуација да ублажити или отежати 
услед грешака и порока у мегодама експлоатације 
или рђаво  вођеној фискалпој политици државе. 

Железнице су доскора као систем имале један 
изузетаа и суверен положај као саобраћајна целина, 
и биле одлучан фактор у привредном и јавним жи* 
воту земље. Kao транспортни ипструмети, апсорбу- 
јући 900

0 овог сувоземног промета, железнице су 
имале изузетап 'положај, и изузетан значај јавног 
предузећа џиновских размера, у коме су огроме 
суме пационалвог капитала биле пласиране. 

Али последши дога1)аји, с једне стране, као ути* 
цај кризе na обим nocnoeaiba, a с друге стране, нови 
начини транспората на дугачким OTcrojaibHMa, ката- 
строфално прети да разбије ту целину моћну и тран- 
спортпо техничком и организаторском смислу и да 
доведе у питаље, развој и досадашње пословање 
железница и да je распарча на мноштво ситних сао' 
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браћајних јединица и предуЈећа, без сгварних услова 
за живот. 

Кризл железиице као главног привредног ии- 
струменга бесии у целоме свегу и све се администра- 
ције труде да joj одреде унроке и нађу лека. 

Железнице су немоћне да се боре саме против 
депресивног утицаја привредне кризе. Онг he осе- 
тити благостање као последицу сиих мера, које су 
кадре да поправг оашту сигуацнју посаовну. 

He остаје ништа друго него да смањују своје 
администратиине и експлоатационе издатке до гра- 
нице могућносги, да се ослобођавају терега који 
не могу да поднесу и да сачекају време пјновног 
полета у пословиим односнма снета и да прилагођа- 
вају сиоје посповање шго внше промеи.еним при- 
ликама. 

Штј уопл;е }KeieJHmi nare да iac у много ja 
чој мери него што с-: то требало да oceha, долази 
и отуда што се реперкусмји привредие кризе npir 
дружује скрегање пром^та и na друга саобраћајна 
сретстаа, a нарочнто се oceha конкуренција аутомо- 
билизмз, као нова чињеиица и нов фактор. Авнон je 
више сретство буду1и1остн, али ударац нанет желез- 
ницама од стране превоза на друму врло je гежак и 
судбоносан. 

Модерна саобраћајна сретства аутобус, ауто- 
мобил и камион и чак авион, систсматски одузимају 
железници најбоље путнике и најскупоценију робу 
и тиме врло осегно утичу ка см£њ:вање железннч- 
ких прихода укидајући постепено монопол железннца. 

Тарифно-полнгичке и Саобраћајно-техничке мере 
које су многе железпичке управе предузеле против 
аутобуса и камиона, показале су се да се железница 
тим мерама не може услешно дз бори за одржавање 
начела монопола и рентабилитега железница као при- 
вредног предузећа. 

AKO се железнице мор ijy   одрећи   монопола у 
поглелу превожења, онда мора пасги целокупан ко 
мерцијано-техпички снстем баз:фан   na   железпичком 
законодавству   јер   баш   ocnopa   тог   законодавсгаа 
лежи у M040!ioiy превожеша. 

Све законодавство железница почива на идеји 
да оне имзју мопопол превоза. Желсзпице су данас 
лишепе тјг изузетног положаја и оне не могу да 
подносе терете које joj службз navehe и да врше 
оне многобројне функције и изд^тке који никакве 
везе са експлоатацијом немају. 

Oceha се такође дејстао аугомобила у саобра- 
hajy, иако нисмо земље јаке индустрије аутомобила, 
јер јер je усвојеп систем индивидуалшх концесија 
на кратким ограниченим растојањима, пезацнсно од 
постојећих односа и факторз, 

Концесије су даване независпо од спропођења 
једне здраве саобраћајне политнке, већ са гледишта 
обрта. Taj систем, ситниХ предузећа, слабих матери- 
ријално и   рђдво техиички опремљених,   створио  je 

тешке односе у земљи. On je онемогу11ио спрово- 
ijetbe једне здраве саобраћајне политике у коорди- 
нацији свих cao6pahajnHx сретстава, у једној дОпун- 
ској служби без празпипз, са реформама које he да 
одговарају пајбоље иптересима целине. 

Ревизија се мора што пре законодавства да 
учини и да утврди и си(.тем и циљ ваше саобраћајне 
политике, водећи рачуна o свима факторима и чи- 
њеницама, стварајући јако предузеће спссобпо за жи- 
вот фиксираним обавсзама, утврђеним липијама и 
организовапим предузе11има) дајући сваком сретсгву 
onaj значај који ono треЈа да има. 

Нзучили се прогрес ne може да спутава, дуд 
проналазачки немогуИе je оховати, и ма куда еволу- 
ција техничких напредака одвела, појављује се no- 
треба cmapaiha једпог пациопалпог саобраћајпог сн- 
стема, у циљу постигну11а највеЈшх користи за др- 
жавну заједпицу и пациопалпу целнну. 

Мора се јасно знати у погледу вођења желез- 
ница, овог naJBeher предузећа, који су усаеси постиг- 
нути и резултати обезбеђени и који нам задаци и 
могућп ^сти претстоје у будућпости. 

Наше железаице после рата имале су да из- 
држе огроман рац и папор у погледу обнове и ор- 
гапизације службе, тај рзд и дапас ннје завршен^ 
зато je ibnxoB положај особеп н он се мора и тре- 
терати и оцешивати ci једног посебног становпишта. 

Ha основу извесних приближних података, у на- 
шој земљн постојиоко 450 аутобуских линија са от- 
прнлике 18.000 км. аугобуске мреже. Taj саобраћај 
одржава око 300 приватпих предузећа са 700 ауто- 
буских кола. 

Осим тога, државпе поште имају своје линије. 
У 1931 год. било их je 36, a ове године свега 13 
одржаване. 165 лннија иду упоредо железничким пру- 
гама, односно 7.500 км. 

Врздпост аутабуског возног парка за међу- 
градски саобраћај изчоси око 80 милиона динара. 
Типови су пајразповрснији. 

Што се тиче стања овог саобраћаја, пије ни у 
погледу оргапизатЈрном, ни у погледу материјалном, 
на иисипи. 

Све je распарачано на велики број малих пре- 
дузећа, без техничке спреме, безуфинансијске снаге 
и без квалифнковапе управе. Али, у ве1шпи случа- 
јева, и тај превоз није рентабилан, те мпога преду- 
зећа брзо пропадају. 

Нама je потребач аутомобилски и аутобуски 
сзобраћај, али сређен, уређеп и оргзпизовап, a пикако 
дивљи, без коптроле и разбацан. Ш;ету коју желе- 
знице од аутобуског саобраћаја имају, тешко je про- 
ценити, али није Maiha од 50,000.000 динара. 

Насгаје озбиљпо пигање да неће рвзвнтак пре- 
Воза и циркулацнје транспорта na пугевима да на- 
мегне једну дубоку промену режима на железпи- 
цчма. 
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У извесним земљбма рарочито су погођене се- 
кундарне пруге и мпогобројна су сретстпа преду- 
зета да се односи транспортни уравиотеже, ма да је- 
дан усвојен систем и солуција још није нађен али 
се један режим сарадње мора да осигура. 

C обзиром на географскиположај иаше земље 
и карактер и природу појединих покрајниз, нашн 
пловни путеви и каналн имају једаи специјалан зна- 
чај и важан су инструменат нашег извоза. 

Нашу пловну мрежу чине Дунав са својии при- 
токама Дравом, Тисом и Савом и вештачки пловни 
путени Бегеј и Канал Крал.а Петра. 

Послед1внх година je извезено   плонним   пуге- 
вима: 

1926 год. тона 861.500 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

350.900 
327.400 
732.000 
672.700 
534.600 

Генерално узевши, за ових неколико година 
проценат удела воденнх путева у нашој сполјНој тр- 
говини се кретао у тонама и:ш^ђу 13—210о. 

У полигичком погледу, наша пловна мрежа дели 
се на пугеве који су интернациопализовани: то су Ду- 
нав, Драва и Тиса, и на чисто нбционалне путеве. 
Ha интернационалним путевима конвенцијом o ста- 
туту Дунава дозвољена je пловидба свима заставама. 
под условом пуне равноправности. Сталан надзор o 
извршеи.у конвеиције, као и o слободној пловидби. 
врши Међународна Дунавска Комисија, у којој je 
и наша Држава заступлЈена. Компетенција се ове Ко- 
мисије простире на цео Дунав   од Улма до Браиле. 

Саобра1|ајно-еко110мски значај Шуиава за нашу 
земљу je од велике важности, како no тонажи робе 
која се Дунавом превезе, тако исто и no географ- 
ском положају наше земл>е и крајевима који њему 
гравигирају. 

Ha нашнм пловним путевима извршено je про- 
мета : 
Пренете робе 
Утоварено у пристанншга 
Истоварено у пристанншта 
Транзитирано кроз нашу землзу 

4,487.000 тона 
2,290.000    , 
2,065.000    „ 
1,840.000    , 

Укупно извршено тонских км. 1.468 мнлиона' 
од чега na Дунав 1289 мнлиона, a за Саву 118 ми- 
лнона тон. км. 

Просечна густина caoopahaja, за Дунав2192, a 
за Саву 178 хиљ. тон. км. на 1 км. пловног пута, 
Иако no природи плоиаи, Дупав се мора одржати 
техиичким радовима, уклања\у\\н физичке тешкоће 
за пловидбу стално и повремепо. Услед мале воде 
на нашем делу Дунава, појављују се тешкоће код 
Мохова, више Honor Сада, и то у виду једве велике 
препоне камеие. Она he бити nocreneno уклољена 
помоћу нарочито консгруисаиог тучка за разбијање 
стена. 

Ha одржавању пловности реке Саве, морају се 

одржавати дубине при малој води и укчањати пли- 
isaun. Важност реке Саве за саобраћај, нако није 
онолика као Дував, ипак je за нас од особеног ин- 
тереса, јер je река Сава целим својим пловним TO- 

KOM OKO 600 км. у нашој Краљевини. Озбиљне су 
студије чин.ене за њено гег"улиса11>е до Загреба, али 
то захтева велике инвестициоие капнтале, који се у 
свим даиима ве могу ни наћи ни пласирати. 

Питаи.? увођеп.а једног нарочитог типа шлепа 
за пловидбу на Сави Maiber од дунавског шлепа ак- 
туелно je и оно би могло донети извесна поволјНо 
peuieiba с обзиром na пловпдбу n npn ниском водо- 
стаи.у. 

За израду и'подизап.е прнсганншга na пловних 
рекама м-Јло je рађено услед педостатка потребпих 
срегстаиа. Али на. изграђинап.у пристапишта мора да 
се очекује и иницијатива поједипих општина, јер се ин- 
вестиције рационалпо спроведене исплаћују убрзапом 
и јефтином манипулацнјом робе, олакшапаи.ем про- 
кета и боЛ)Им искориш^анањем пловпога парка. 

За Београдско пристапиште изграђени су још 
у 1931 години дефинитивно пројекти и јупа месеца 
одржана je лицитација за грађење и фипансира||,е 
радова. Лли до закл>учен)а уговори није ни до да- 
гс дошло услед опитих TeujKolui око прибапл3ап>а 
новча1\их сретстана. 

Незаписно од овог, Београдско прнстапиште no 
псгом пројекту, a no пашем предлогу, усвојено je од 
Друштва парода и класифицнрано као рад од опште 
важности. 

Зимска се прнстанишга редовно одржавају и 
багерују, јер би се иначе засула, a исто тако врши 
се редоино одржавап,? н великих зимовника, као 
Бездап, Осјек, Нови Сад, Бежаннја код Београда' 
Панчево, Иваново и Ковип—Пои.авица. 

Стање пзшег бродарствз релатицно je повољпо. 
Наша трговачка флота je једна од цвјвећих na Ду- 
наву. 

Трговачки плонни парк Југословепске Застапе 
броји 332 брода разне врсте са сопствеиим noron- 
ским машипама, парннм илн моторним, a ca укупном 
снагом машина од 46.626 к. с. н 873 шлепа (не ра- 
4yn3jylin дереглије нспод 50 тона) нссивости са у- 
купно 428.769 топа посивостн; од овога су 3|4 гво- 
здени шлепови, просечпе носнвостн од 600 топа, a 
остали су дрвепи, са просечпом посивости од 200 
Tona; међу гвозденим шлеповима има 39 танкова са 
укупно 33.241 тона. 

CTaibe 31 децемрра 1931 годчне било je 
ком. јачина маш. посивост 

Путничких брсдона    62 10.199 к. с. 
Реморкера 208 33.173     , 
Мешоишнх бродова   43   2.307     „ 
Моторпих шлепова     19      760 
Гвозцених шлепова 634 „    378.078 
Дрвених шлепоиа     239 „     50.690 
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Концем 1924 године, имали смо укупну тонажу 
шлепова и танкопа 475.680 топа. Опадање од близу 
5П.О0О тона за седам година долази поглавито отуда 
што није обнављан пловни парк, a стари се иавентар 
расходовао. 

Приближно су 2|3 целокупног пационалног плов- 
ног парка држанна својина експлоатисана у држав- 
noj режији. До рата, постојало je у предратној Ср- 
бији Српско Бродарско Друштво, a после рата, фор- 
миран je Бродарски Синдикат, који je растуреи 1926 
грдине, од тада се Држава издпојила и експлоз- 
тише овај парк у сопстпеној  режнјн. 

Државно" Речно Бродарство поседује веће 
шлепове Дуиавског типа 670 тона носивости и јаче 
бродове и одржава, како у земљи тако и ван гра- 
ница, на целом Дунаву, теретну пловидбу дужим 
линијама и путннчку пловидбу у земљи на линији 
за Беч. 

Целокуппа Дунавска флота свих држава no 
броју коњских снага и no носивости шлепова у то- 
нама износи: 

150 путничких   бродопа    47.000 к. с. 
470 реморкера 150.000 к. с. 

2750 шлепова 1,750.000 тона 
60 моторних шлепова    16.000 к. с. 26.000 тона 

205 танкова 155 С00 тона 
Удео наше засгаве у целокупиој дунавској фло- 

ти износи око 1|5. У току последљих шест година 
једино се повећао број моторннх шлепова и танкова. 

Код експлоатације јавља се између разних бро- 
дарстава оштра конкуренцијз. Последица je те кон- 
куренције увођење техннчких напредака који се ис- 
тнчу код немачког, ческог, енглеског и холандског 
бродарства, увођељем моторних шлеаова, и танкова 
за транспорт нафте. У погледу типова шлепова и 
трансформације која се јавља на другим рекама, из- 
гледа, да дунавски тип шлепа од 670 тона носивости 
најбоље одговара физичким условима реке. 

Већина бродарстава налззе се у тешкој финан- 
сијској ситуацији услед економске кризе која je 
знатно утицала на све гране радиности. Криза бро- 
дарсгва проистиче с једае стране смањиваљем обима 
промета, оскудицом транспорта н услед великог 
престарелог и иеекономичног пловнога парка, чије 
одржавање и манипулација изискује велике издатке. 

Коштање једног тонског километра je још да- 
нас изнад предратног. 

Министарсгво саобраћаја има специјалну над- 
лежност у админисграцији пловних путева и врше- 
њу техничко-полицнске власти. Оно je донело низ 
правилника и прописа за оргавизовање и добро фун- 
кционисање Јавног саобраћаја на рекама. Kao на 
пример: правилник o баждарељу бродова, правилник 
o упису бродова у регистре, правилник o зимовни- 
цима, правилник o обележава11>у пловних пугева, 
правилник  o   техничко-наугичкој   конгроли   и т. д, 

У поднетом предлогу буџега поред редовне а> 
дминистрације предвиђене су за одржавање пловних 
путева минималне суме. 

Колико су редуковани издаци, види се из ниже 
Ј131оженог прегледа. 

Буџетске годнне   1930 31   динара    18.049.360 
1931132 .        16.938.63 5 
1932|33 „       11.000.000 
1933/34 „       10.000.000 

Последње цифре буџета износе 30% од онога 
што je пре 7-8 година трошила бив. Дирекција Вода 
само за одржавање пловних пугева. 

Код сигнала на рекамз спроводи се замена 
досадашљих карбитских и петролеумских сигнала 
електричним, чији се рад аутоматски регулише и 
чије одржавање знатно Maii>e суме изискује. 

Ha уклањању клада у рекама ради се редовно 
особито код ушћа притока у пловне реке као што 
су: Дрина, Морава и др,, јер кладе претстављају 
велику опасност за редовну пловидбу. 

Багеропање се прши редовно у сиима зимов- 
ннцима, као и код Савских плиђака. Просечно се 
годнш1Бе избагерује око 500.000 м3. Ha овом послу 
раде четири багерске гарнитуре. Ови се радови не 
могу редуцирати, a да се не појаве тешкоће у пло- 
видби, као и засипање зимовника. 

Код Кладова ради се велики зимовник, који he 
бити идуИе године завршеи. To je наш једиви зи- 
мовник на сектору Доњег Дунава и Ђердапа. Кла- 
дово je једна од пајважнијих наутичких тачака на 
Дупаву, јер се ту завршавају Тзердапске тешкоће и 
улази се у Доши Дунав и ту се Meiba вуча бродова. 

Особита je пажња посвећена Ђердапу, где се 
поред обалне вуче бродова локомотивом, треба на- 
поменути и подизање пилотских станова у Текији за 
спроводнике бродова и радове у самом Сипском 
Канзлу на подубљавашу корита и разбија11>у стена. 
Ови се радови врше no захтену Међународне Ду- 
навске  комисије. 

За закуп вуче постигнуга je цена од 50.000 
шв. франака, према 12.000 из ранијих година. 

Према закл>ученим споразумима, технички део 
Тоердапске администрације, има да се пресели из 
Оршаве на нашу територнју у Текнју, чиме he одр- 
жавање великих 1)ердапских регулационих објеката 
бнтл знатно олакшаио. 

Израђено je пристаниште у Охриду и мали ра- 
дови у Св. Науму, Плавници и Вир Пазару. 

Иако су знатво редуцирана буџетска сретства, 
Упрзва Речног саобраћаја се нада да he ипак осн- 
гурати саобраћај на пловним путевима и извршити 
свој задатак. 

Буџет 1933|34 предложеп je ca сумом 
121.625.830. — дин. 

Укупно: A. 1 редовни расходн 1933J34 
5,091.800. —     „ 

2 Ванредпи      ,       1933134 
116,534.030. — 
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Укупна сума расхода je већа за 28,946.50. — 
динара. Повећање буџета у ванредним расходима 
проистиче из закл>учених угопора и примљеиих оба- 
веза у погледу изград||)е појединих жељезничких 
пруга. 

Ми смо успели да закључимо извесне уговоре 
у погледу изградње појединих жељезничких пруга, 
истина, у тешкомвремепу општих финансијских ве- 
даћа, али се тиме унело мало живота у поједине 
крајеве и дала могућкост за пласираи.ем радне сна- 
ге из оскудних крајена. Тн уговори имају извесну 
особену вредносг за Hauiy землЈ.у и за даиашше 
прилике и утичу на ублажеи.е беспослице, која 
погађа тешкоће ове државе и народа. Грађевипске ин- 
вестиције сматрају се као општа мера за ублажа- 
eaihe неда11а н њој прибегавају готово све државе 
и свн народи. 

Расходи Одељења за грађење би се могли да 
поделе на три битне групе; 

1) Радови на довршењу појединих пруга и лн- 
квидацији   објеката   на   основу   извршених уговора. 

2) Радови на изгради новнх пруга no ново за- 
кљученим уговорима са појединим фирмама за гра- 
ђење и финансираиЈе. 

3) Потпуно нови радови који се тек предви- 
ljgjy no буџету за 1933134 годину. 

4) Редовни расходи. 
I група ликвидационих радова. 

а) Радови на довршеву Дунавског и Тамиш- 
ког моста. 

б) Ликвидација обавеза и неизмирених потра- 
живања за грађење  појединих пруга. 

в) Радови на довршељу тунела Бела Река и 
Сараново. За уговорне обавезе поглавитоje служио 
Блеров зајам. 

Beh при крају 1930 године суме Блеровог зај- 
ма нису биле довољне да подмире неопходне трош- 
коне грађеи)а, те су се морали да уносе у буџет 
нови кредити за ликвидирање  обавеза. 

Предвиђене су суме за доврше1ве мостова преко 
Дунава и Тамиша с обзиром на ствсрСне уговорне 
обавезе. 

II група радова у току извршења. 
1) Пожаревац — Кучево; 
2) Велес — Прилеп; 
3) Приштипа — Глоговци — rUh и Бихаћ — 

Книн; 
4 Београд — Панчево; Куршумлија — При- 

штина, Беогрзд — Кнежевац. 
1) Грађење пруге Пожаревац — Кучево извр- 

шује техничко предузеће Лозингер из Берна и уго- 
вор je закључен 2 марта 1929 године од стране бив- 
ше Пожаревачке области, a решен.ем Министра фи- 
нансија бр. 39295|1 20-VI-1931 г, пренешен на тех- 
ничко npeдyзthe Лозингер, 

Радови су у августу 1931 године отпочели и 
цапредују сразмерно предвиђевим роковнма. 

Ова je пруга, прва етапа радова међународне 
линије Београд — Доњи Дунав — Букурешт — 
Одеса. 

Предвиђене   су   исплате дипара 40,985.000. — 
2. Пруга Велес—Прилеп. Финансира и гради 

предузеће „Сосиете Еуропеен" поуговору закљученом 
3 јапуара 1932 године. Друшгво ради форсираио, 
досад je извршено 62 мил. радова и биће o року 
пруга завршена. 

У прошлој години су^амо упешене суме за и- 
сплату камата на утрошене и неутрошене суме Ди- 
нара  24,000.000.— 

3. Пруге Пришгина—Глоговци—Пећ и Бихаћ 
—Kumi уступљене су Едмоиду Боајеу уговором 3. 
јапуара 1932 годиве, a уговор je пренет на друшгво 
Батињол. 

У буџет су унесене суме поредкамата no уго- 
вору за експропријацију и надзор. 

За камате и падзор динара 27.908.000.— 
4. Пруге Београд—Панчево, Куршумлија—При- 

штина, Београд—Кнежевац (U колосек) устулљено 
je друштву  Батињол. 

Кредитн су предвиђеии за ове пруге само за 
трошкове државног назора и исплату [експроприса- 
ног имања Динара 19,100.000.— од тога експропри- 
јација 16,500.000.— динара. 

II. 

Посебни део. 
У личпе материјалне расходе унешене су суме 

најнеопходиије с обзиром na стање npe псстојећих 
радова и омогу11авап.е пранилпог надзора, 

За претходне студије и проучавање унешена je 
сума од 1 милиона динара,' што претсгавља недо- 
волјНО сретстава за једну техничку студију објеката 
за проучава11.е. A тп су радови тако неопходни, што je 
искуство показало, да би се отклопили спорови и 
пепроучени објекти дали у извршење. 

У доба тешке привредне депресије и општих 
поремећаја, врло je тешко говорити o пеком нор- 
малном прогрзму грађеша нових пруга и некој ин- 
вестиционој политици која се проводи no напред 
утврђепим прииципима и начелима. 

Рентабилитет желЈезница, није једнно начело 
којим се наша грађевинска политика руководи у 
изградњи појединих праваца, јер je положај наше 
мреже жел)езничке изузетан и ona собом носи ор- 
ганске мане crsapaiba, које се могу да комплетно 
измепе годипама ин.тезивиим радом и непходним 
ипвестицијама. 

Све се иввестиције жел.езничке могу свести 
на гри групе: на поиоградње у циљу јповећавац^а 
мреже  новим   линијама н новим   постројењима,   на 
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рацнонзл^зацију у цпљу бољег и екопомичнијег ра- 
да и na инвестиције прошире1ва и прилагођиваљем 
посгројења изузетннм прилик>ма, корисности сзме 
службе. 

Али, поред ргзлога третираних са уског гледи- 
шта железчица, постоје извесни разлозн држзпни и 
национални, као и разлози социјални и политички 
који постављају извесне јасне задатке у инвесгици- 
оној политици. 

Најприродннји пут за извођен^е радова и иај- 
лакши за администрацију несумњнко je чисги зај- 
мови банкарски, где се одре1)е11и објекти дају у рад 
путем јавног надметањз, a плаћа нз сретстава звјмо- 
ва. Али тешка ситуацнја која непрекидчо траје на 
новчаном тржишгу онекогућиће оиакан начин посло- 
вања још за дуго време и ми смо били приморани 
да на расписану лнцитацију примимо one услове 
који су се показалн   најпопол.иији и једчно могући 

Ha тај начин унело се мало живота у извесне 
крајеве и сачувао иеопходач континунтет у политн- 
ци грађења и инвестицијама железничким. 

Поморство je за пашу земљу врло важаа улра-. 
вна грана, која се не састоји само у сгобраћају нз 
мору, него сздржи разне управне фуикције, тако 
осет-гиве н значајне за нгшу нацноналиу, трговачку 
и државну политику. Оно заслужује no cnojoj приро- 
ди највећу пажњу и пајозбил.пију бригу држзвне 
заједнице. 

Приморје je хнљадама годинама постојбина 
једпог дела пашег парода, док je na другој страпи 
постојала тежња ка мору и Приморју. 

Исторпја стварања паше државе, политички и 
културпи циљеви пашег народа, п егове историјске 
тежље и вапори jacno говоре o важпссги и значају 
овог битног елемента нашег државпог жнвота. 

Ослоњепа с једне страпе на море, a сдругена 
дупавски базен, паша земља има изузеган положај и 
у географском погледу услед чега joj се намећу из- 
веспн одређени   зааацн и    прецизнрање   дужности. 

Свеспи тога, ми не смемо пишга гроиустити 
што би могло да се прстумачи као потцењивање 
нзшег положаја на мору, нити песхватање циљева 
иаше поморске политике. 

Државпа управз тежила je аа ззведе безбедпосг 
cao6paiiaja, да уреди Поморску уираву, да изгради 
према сретствима расположивнм поморске грађевипе, 
да успостави нсве, олакша и разграиа nocTOJelie 
железпичке везе наше обале са зглеђем и ипостран- 
ством. Уложила je знатна сретства за усавршавање 
нашег саобраћаја уздуж обале и са стрним светом. 

Благодарећн томе, наша je трговачка морна- 
рпца знатно порасла и успела да заузме взжпо ме- 
сго у међународној конкурецнјп гн ла пашој трго- 
випи и привреди створи   пове   незе и нове   пугеве, 

Задаци су Поморске управе врло компликованн 
p слпжени и они   се   састоје у одржавашу   и регу- 

лнсаљу обалпог саобраћаја, везива1ву дома11ИХ при- 
стаипшта са ипостраним цепгрима погодпим паро- 
бродскнм линијама, ypeljeibe и одржавље навнгаци- 
оне безбедности, одржаваље реда на бродовима и 
полиције na мору, rpaljeihe и одржаве лука u 
пристаппшта, старз1веза рззвитак тргоначке морнгри- 
це, бродоградп.ч, вођен.еуправе инадзора над обалом, 
морем и моржим двом као јавним добрима, унапре- 
tjeii.e и разаија1ве поморског рибарива, поморски 
санитет и стручна настава. 

Власг којој je поверено старзље o поморству, 
врлилац je државног суверенигета над теритЈријал- 
пим морем и над морском обалом, као јавним добром, 
али у исто време има да извршује и све интерна- 
пионалне одредбе јавног поморског права у односу 
наше државе са иностранством. 

Овз уарава и вадзор врше се преко поморског 
одслЈења које руководи свима пословима поморске 
као иепосредни opran Миписгра саобраћаја и преко 
Струке Дирекпије поморског саобраћаја у Сплиту, као 
извршног obrana. Дирецији Поморског саобраћаја не- 
посредпо су подре1јеаи лучки уреди од којих постс- 
је 71, и 4 поморско—грађевинске секције и 1 гра- 
!)ев1)пска експозит)ра. 

Наша обала дуга je у ваздушној лпнији 538 
км. Пор?д Њ2 лежи 61 веће острво, 540 ма1вих, 381 
гребеп и плићак. Целочупна пужипа копна и осгрв- 
ске обале обухвата 5172 км. 

За обзвљање свих тих 3'датака учињени пре- 
длог буџета изпоси за 1933/34 год. 18,494.000 мили- 
она или за 260.000 мање од буџета за 1932/33 год. 

Лични расхоаи су смањени од 10,582 000 на 
9,519.000 за 1,062.000. Ојј смаљење није дирзло 
број службен.жа. 

Материални расходи нзносе укупно 8,970.000 
динара или 2,600.000 више иего у данашњем буџету. 
Оао non'.haBaii.^ захгева осигурзње и безбедност 
пловидбе, за поморску сигналву службу п одржа- 
вз11>е лука и пристаиишта. Ови кредити значе neon- 
ходне иЈдатке за сбавлЈан.е службе, без које je не- 
могућ поморски саобраћај, a што проистиче и из 
сбавезз међународних. 

У oue суме не улазе, кредити за ^абавке и 
замену светионичког и сигналног материзла, багера, 
peMopKepr1, рнбарских чамаца и рззних других неоп- 
ходних потребз за Bpuieibe службе. Озе се набавке 
морзју извршити ван буџетских срестава. 

Наша обала je веома разграната и, с обзиром 
ва њену конфигурацнју, ми смо обавезни да ссигу- 
рамо и обезбедимо поуздзн саобрлћај, како локалнн 
обзлии тзко исто и међуиародни. 

Ha нашој обали имамо 377 објеката намењених 
сигналној служби: 37 кула светиља, 90 обалних све- 
тионца, 178 лучкнх знакова и 71 поморски знак. Ова, 
je организација добро спроведена и одговара no- 
требама пловидбе, и иа њу се мора да посвети осо- 
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бита пажња н да се даље побољшава услед npo- 
паганде која се вршн протнп наше земље, noceiin- 
ваље наших обала, н ометања промета. 

За одржава1ве лука и пристаништа постоје снега 
3 багерске гарнитуре које су пресгареле и које ни- 
су радиле преко целе године, јер су недостајали 
кредитн. И због тога je кредит од 3,600.000.— ди- 
нара noBehan на 4,032.000.— динара. И он се мора 
да употреби на оправке и потрошни материјал без 
икаквих ннвестиција и обнове, на унификацију по- 
морског ocвeтљeIba и обележавање пловидбених ny- 
тева према прописша Лисабонске конвенцнје од 
од 1930 године. 

Особито важиа je служба одржавања и до- 
rpaijiiBaiha прнстаништа с обзиром ва потребе сао- 
браћаја. За одржавање и обиову 60 зграда и 386 
лука и присгапишга предвиђа се 2 милиона   динара. 

Ciaibe извесних лука и пристанншта je прилич; 
но и дерутно и треба великих материјалних срестава, 
да се порушено подигне и да се нове мале луке 
осигурају. 

Предви^епи радови се односе на Сушачку сек- 
цију 14, Шибеничку 7, Сплитску 13, Дубровпнк и 
Котор 9. 

Уско везана служба са по.чорством je н помор- 
ски ркболов. Рибарстау je посвећена нарочнта пажња 
да се као привредна грана, модернизује и подигне. 
Рибар je у основи поморац, a риб^рске лађе су са- 
ставни део трговачке морнарице. 

Не само да je посвећена пажња на унапређеп.е 
техничког начина риболоза, него да се уловљеиа ри- 
ба конзервира и пласира на пијаце. За спраиљање 
рибе доведени су стручњаци из Холшдије. Форсира 
се организација рибарских задруга. 

Осиована je стаииц! за испитивање и прераду 
морских продуката. Уведеве су модерне методе ло- 
ва на ркбе сепнице и обезбе1)ена je сарадња са ко- 
маидом морнарице. Уведен je лсв риба са паробро- 
дима, За траиспорт свеже рибе уведени су кан- 
тинери na железиици и они одлично фуикциони- 
шу. Организовгна je noipomiha na домаћим тр- 
жиштима која се повећава и важност рибарства je 
знатно порасла као једна особена  привредва   грана. 

Сума за упапређење риболова повећана je на 
250.000.— динара a у 1931 год. je био 17.921 ри- 
бар и 12.032 рибарске лађе, 6,222.000 уловљене 
рибе у вредвости 44,451.000.— динара. Врши се ин- 
тензивнија експлоатација мора. 

Три су период^ у поморском   рибарству: 
1— увођење мреже пливарице за лов под свећу; 
2— увођеие мреже пливарице за лов туља-амерички 

тии; 
3— лов са повлачним мрежама паробр^ дом на отво- 

реном мору у 1930. 
Тешка привредна криза коју преживлЈује   цео 

свет, захцатила je и нашу трговачку морнарицу, тако 

да дзнас има распремљених 16 бродова велике и 
дуге плЈвидбе са Va целокупне тонаже. 

У циљу помагаи.з бродарсгва, у првом реду 
оне мале обалне пловнцбе и да би се дала нова подру- 
чја за рад, предложеиа je измена досадашљих грани- 
ца мале обалве пловидбе проширењем кроз Коринт- 
ски канал. Ha тај начип појачаке се рад са грчким 
присгаништима, шго ипак значи једну индиректну 
помоћ нашем бродарству. 

У дзнашње доба огрзничених сретсгава.тешкоје 
говорити o цил)евима наше поморске политике' и o 
сретсгвима за њгно нзвође11>е, али je сигурно да се 
ништа неће пропустити, да се спроведу посге- 
пена побољшавап.а које прилике и време захгевају, 
a сретсгна расположива допуштају. 

У смнслу добивених законских овлашћења врши 
се проучаиањг бол^е организације поморске управе, 
која би најбоље одговарала потребама и приликама 
flaiiamibcr времена, успешпије рациовалније и екопо- 
мичније здминистрацнје. 

C једпе стране мора да се спроведе логично 
консеквентно cnpoBoljcibe организације екзекутивне 
службе у вршењу државне администрације на нашим 
ооалама, што je спојено са вршењем локалне службе 
нз обалама н пристаништимз. 

C друге стране no својој природи мора да по- 
стоји контрола и управна власт, засебна поморска 
управа, која има да води целокупну ову службу, a 
која иије ни локалпа и регионална, већ опште др- 
жавиа, и та управа има да добије правни и фактич- 
но одговорнн уплив на поморске послове и на во- 
ljen.e поморске политике у држави. 

У пова грађењг на нашој обалн утрошено je 
око 60,000.000.— дииара ванредних ванбуџетских 
инвестиција. Далеко je од тога да су тиме све по- 
требе задовољене. Али данас се ограничавамо ис- 
кл.учиво на одржавање џостојећих објеката и на оне 
најнужније радове, који се не даду одложити вити 
нзоставити. 

Финансијска сигуација свих железница на све- 
ту се погоршава, то je опшга појава и оишта кара- 
ктеристика. Тим последицама вије могла да избегне 
ни наша железвичка адмииистрација. Приходи видно 
подбацују, и то подбацивање узима у овој годиии 
јаче размере. Може се сматрати овз текућа буџет- 
ска годипа као једна од најтежнх пословиих годи- 
на послератних, и изгледа да je екопомска депресија 
достигла свој крај и веку врсту сгабилизације. 

Ситуацмја финансиска у јануару изгледата je 
на следећи начин: 

Дугови   на   дан   2  јануара   изиосили   су Дин. 
257.107.784.- 

Приходи у готову кретали су се у овој буиет- 
ској години на следећн начин, упоређени са рани- 
јим гооииама и то се односи на иеобрачииате бруто 
приходе: 

li 
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1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 
3028.8 дин.      2765.2 дин.    2440.9 дин.     1838.0 дин. 
за првих девет месеци текуће буџегске године. 

Диференција у приходима према лане чини 
суму од динара 130.3 милиона. 

Упоређени са лањском годином необрачунатн 
приходн приказују опадаље глобално од 130.3 ми- 
лиона, a свн месеци у onoj буџетској години су у 
подбацивању према лане од 9 до 38 милиона, a 
просечно узевши: 15 мнлиона. 

Једино последња три месеца показује се из- 
весно поболЈшање у приходима, јер je новембар дао 
према лапе 15 милиона noBeiiau>a, a децембар 55 
мнлиона a истл je случај са јануаром. 

Општи приход у процентима у готозу у ona- 
дању je према лане за ону буџетску годину — 
7.80/о. Он се креће од 4.1% до 15.8% за ових осам 
месеци, a за последиЈа два месеца поболЈшање из- 
носи процентуално -ј- 6.8% у новембру + У,4% у 
децембру према лане. 

AKO упоредимо кретање вагонаи кретање колд 
за^послгдње три године, примеги11е се да je TOBapeihe 
вагона и превоз робе у oпaдзlby. To опадаиЈе износи 
цифарски: 

1930 године je утозарено и препежено 1,617.182 
1931 .        „ „ n „ 1,618.155 
1932 .        „ „ в , 1,422.021 

1932 година je слабнја за 196.134   вагона и слабија 
од   1931   год.   Овај   маљак   проистнче из познатих 
разлога. 

C обзиром на географски положај наше земље 
и с обзпром na односе трговинске у међународном 
бироу за обрачуне у Брислу, ми смо били актицаи 
и наша примања су износила преко 200 милиона 
динара. 

У 1930 години наша примаша су износила: 
Од Брисла диаара    ....    219,477.433.— 
Од Берлина    , .... 382,751.— 

Свега динара 219,860.184- 

У 1931 годинн сума обрзчуна у нашу корнст 
износила je динара 206,000.000.— 

У озој годинн наш салдо из основа je измењен. 
Haun примања умањена из иностранства не по- 

тнчу само од пад;ња из:озне и увозне трговине и 
траизита, опадање промета, већ долази од девизиих 
бгравнчења и међупародних аранжмана као и од 
других и много бројнпх reuiKolia, ca којима се данас 
мора у пословиом свету да рачуна. 

AKO упоредимо суму железничких издатака са 
сумои прихода онда се може констатовати да др- 
жавне железннце као предузеће нису дефицитне, 
да су расходи у висини прихода, али оне тако данас 
могу прл ODiKBoj конјуктури поднети друга осетиија 
отгерећен.а, и да издожавају друге инстнтуцнје. И 
поред уопшге слабе конјуктуре и поред  матернјал 

них теи:К':ћа, оне су се добро релативно фипансијски 
одржале, квалнтет je службе остго на висинп, дис- 
циплина и морал особља je сачуван, и порески обве- 
зник Југсславнје не гтлаћа из својих сретстава озу 
јавну службу. 

AKO се расчлане, лугови железнички, ондч се 
може констатозани да то у сгварн и нису дуговч 
експлоатације пиги дугови произишли услед рђтвих 
метода рада, већ потраживања услед ликвидираша 
многих стаорених питања. 

Kao и свако предузеће и железнице као нај- 
веће државно предузеће мора се сгарати да одржи 
буџетску рзвнотежу, која je једина гараицијз за њен 
успешан рад и развитак. 

Поред свих и за ове прнлике огромиих желе- 
зничкнх издатака, оне су очтерећене и таксом из 
таксеног броја 101 која износи 250 милиона динара 
годншње. Овгј порез се врло тешко oceha, нзро- 
чито данас у доба прнвредне кризе, када железница 
нир кчдрз да т^pиф^o поличтиким : мерама знатннје 
утиче на повећање својих прихода. 

Не сзмо да један велики д^о евгопских же- 
лезница уопште не плаћа таксе државне, a ниједне 
готово у оваквој висини 10о/0 за теретни и 15°,° за 
путнички, seh су све државне желеш^це биле при- 
нуђене да потраже помоћ од држзве у циљу no- 
крића железничких дефнцита. 

Држава je чак помогла и прнватне железинце, 
као што je случај у Француској, Енглеској и Аме- 
рици, не само ослобођавајућн их фискалних опте- 
рећења, него и помажући их активцо, осаобођавања 
таксе као тто je случај у Ч^хословачкој, где се 
држава одрекла прнхода од 400 мнлиона чехосло- 
вачких круна, a такође и у Енглеској, и поред тога 
дајућн иарочнте зајмове и нарочите потпоре. 

Железнички дефицит којн у Француској изнссн 
9 милијарди, једаи je од битних проблема буџетске 
рзвнотеже. Према томе такса, која досад није никад 
наплаћивана и претсгавља саставни део тарифа, не 
може се елиминнсати у дaнaш^Le доба и изузетно 
третирати ван осталих обрачупз. 

Железннце треба себе да издржавају, да воде 
тарифну полигнку, која ће да помаже извесне граце 
nauie привреде, да помаже туризам, да фаворизира 
луке и пристанншта, да допрнноси за хумане и на- 
ционалне циљеве високе своте, да помаже приморје 
и купалилта, да кредитира возарину државних т- 
сгитуција, да даје повлашћену и бесплатцу вожијУ и 
поред тога да издржава друге институције чија ви- 
сина чини буџетски ефекат 250 милиона данара. 

Овакво једно оптерећеље нема ниједна желе- 
зничка администрација na свету, и рад ose институ- 
цнје мора бити оцељиван са гледишта укупне ко- 
рисги и услуге које оне чине држави и народу. На- 
рочито оних користи које немају цифарског нзражаја 
и које се из буџ^та ne виде. 
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Издаци за машинску службу сведени су до 
крајних граница, као што je уопште учињено са из- 
дацима за издржавање железница, 

Тако на пример 

у ] 930/31 год. изиосе Дин. 1,694,458.850.— 
,  1931/32     „ i ,     1.141,117.903.- 
, 1933/34     „ . ,       903,116.501.— 
За 4 године издаци су редуцирани за 47%. 
Међутнм саобраћај се није сманио у истој сра- 

змер^, колико су смањени издацн машинске службе, 
HV.TM je природа железница таква да она дозаољава 
редукцију расхода у границама и обиму пословања 
и постигнутих прихода, јер je проценат стапних из- 
дагака врло висок. 

Саобраћај се кргтао према следе1шј статистици: 

1000 бруто тона в^з. клл. лок'. килом. 
1929/30    15,127.785    48.981.986   70.127.264 
1930/31    14.300.400    48.662.441   66 717.935 
1931/32    13.411.767    48 730.163   67.627.127 

лредвиђт 1932/23    12.400.000   47.500.000   64.400.000 
што чини опадање 8,4% локом.   кипометара   према 
прошлој години. 

Али овакво KOMnpHMnpaibe и оваква редукција 
издатака онемогућзвз оз5ил,мију пбпову, као и сваку 
рзционалну инвесгиц^ју. Тиме he се несумљчво по- 
горшати craibe вознога пзрка и сваки озбиљнији рад 
на рационализацији радионичких и ложионичких по- 
crpojeiba, обуставити. 

Локомотнвски парк броји 1846 локомотива na 
иормалном колосеку, од којих 429 са просечном ста- 
рошћу од 44 годиие, a na узаном колосеку од 600 
локомотива, 145 je ca просечном стЈрошћу од 38,5 
година, што све утиче на висиву издатака одржа- 
в.ња, односно на вел-чину суме намежене машчнској 
служби. 

Исго тако oceha се недостатак и код колског 
парка. Има се вилики број вагона чи"а je сгарсст 
преко 30 година, са развим типовима н разним ко^- 
струкцијама. Просечна старосг вагона износи 25.39 
годнна на нормалном колосеку код пугничких Ba- 
rona, a код теретних 22,96 уместо 20 година. 

Старосг и разноврсност су две главве особи- 
ие нашег возног парка, шго чини тешкоћеумашннској 
служби. 

Све напредне управе уаеле су аугоматске ко- 
чнице за теретни саобраћај, чије je велико техничко 
и економско преимућсгво, na и ми имзмо ту обавезу 
као члан уније, европске железвичке заједнице да 
извршимо, на основу одлуке из 1930 године, Уније, 
да се од 1939 годипе пуштају у међународнн сао- 
браћај само кола теретпа снабдевена са ауто кочни- 
цом. 

Издатак око увођења аугоматске кочнице изно- 
сио би око 150-200 милиона дипара, али би зато до- 
носио годиш1иу уштеду око 30 мплиоца динара. To 

и бика једпа од најкарактеристичнијих инвесгитф, 
којз би омогућила брз, сигуран и лак тергтни сао- 
браћај са знатпо сннженим издацима експлоатације. 
У 1931 годипи израђеа je план увођзња аугомагске 
кочпнце, на опим колима чија старост није већа од 
25 година, a носивост 15 тона, в којих има 11.378. A 
остала кола снабдевена би била водовима, 30 000 чи- 
ји век није сгарији од 4о. година. 

Упоредо  са  осгалим  инвестицијама које међу- 
народпе обавезе   изискују, појавл.ује  се неопходно 
увођење   појачаног   квачила од 65 тош. Један  део 
парка je већ тим квачилом снабдевзн, a лруги се део 
постепено спабдеза с обзиром na материјзлиа сретства 
која увек недосгају. До копца 1932 год. уграђено je 
20 425 квачила.   Осгачо   je  да се догради na 25.000 
кола или 59.432 квачила,    15,125.693 дип. (теоетна) 

4.700   кпзчила 1.410.000 дип. (пугпичка   колз) 
1.733   квзчила    519.900 дин. (за локомсизе). 
Наш парк пугничких кола у међународпом M- 

o6paiiajy je застарго, недовол^ап и   разповрстан.   За 
првих шест месецч избачено je 62 кола због техни- 
чких мана. To нам доноси штеге, не само у npsmr 
жу, у међународном саобраћају, већ и тгете   мате- 
рнјалне, ј0р смо увек зздужени са курспим киломе- 
трима са  замењепим   колима,   што   ишче   отежава 
нашу финансиску ситуацију. 

Са задужењима у cao6paliajy ипострапом 603.- 
673.190 осовпи, килом. можемо да рачунамо кзо ocno- 
ву за набавку кола модерпнх, што износи 17.500.- 
000 динара са конфором и осталим условима за 
међународпн cao6paliaj. 

План поступне електрификације сганица и ста- 
ничпих постројеп>а изводи се непрекидпо гдегод то 
буде било Moryiie и гдегод то иптерес службе изи- 
скује. Закл>учени су пони угоиори са појединим 
предузеЈјима за употребу електричне епергије. У 
1932-33 год. утрзшепо je 7,418.262 кв/2 зз 19,590411 
дипара. C обзиром na нов Закоп o трошарнпи услед 
ciopa требало би платити више 2,481.531 дипар и 
поред тога ипаестирати с обзиром na правилпик o 
наплати трошарине 0,850.000 динара. У погледу 
осветЛ)°ша самих кола за путпички саобраћај, и по- 
ргд педостегка у фннапсијским сретсгвима, вршена 
je електрификација како су то хитне смобраћајне 
потребе, особиго везе са инострапствои изискивале- 

Иззршепа je електарфикација у прошлој годиви 
за 34 комада за 2,040.000, a у 1932-33 годиин npe- 
двнђа се  опрема   за 30 кола зз 1,500.000,-   динара. 

Код службе вуче највећи je нздататак na 
локомогнвско гориво. Ту се најбоље види, колики 
су и какви папори чишени у цнљу ушгеде. 

Ова je позиција нарочиго редуцирапа у току 
последњих пеколико годипа: 

1930 31 397,000.000.- 
1931-32 342,223.600.- 

предвиђено јеу 1932-33 279,300.000.- 
,     1933-34 254,300.000,. 
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Издацн за гориво претстаељају један од нај 
већих издатака у службн експлотације железница. 
И у доба повољне конјуктуре, на те се издатке обраћа 
највећа пажња. 

Два су'пута за снижавање издатака за гориво 
CMaibeibeM потрош11,е на јединицу рада и то нобо 
љшањем квзлитета горива, применом и избором еко 
номичнијих горива, бољим искоришћавањем локомо 
тива и возних   сретстава и снижавањем цена горива 

И једне и друге мере су употребљене и за 
прво полугође просечна je цена услед смањеља са 
8-12'/о. У другом од 4-6%. 

Ha 1000 бруто тонских Км. угрошено je 24.44 
дин. у 1931-32 г. 

Ha 1000 „ , . . „    23.31 
у год. 1932-33. Дзље се смањење превиђња и у иду- 
hoj години. 

И у погледу употребе мазива може се напоме- 
нути да je учињена зватна  уштеда. 

У 1930-31 години на 1000 бруто тон-км. сведен 
je утрошак на 2,11 

У 1931-32 на 1,60, 
a у овој годинн снижено je на 120|0, што je доказ 

боље организоване  службе. 
1930-31 

1.312.146.333      382.312.517. -        1.694.158.850 
1931-32 

1.117.672311        23.445.592 68.524,172    1.209.612.075 
1932-33 

1.022,731.100       24.956.063 46,000.000    1.093.687.163 
1933-34 

903.116 501 903.116.504 
У глапним радионицама врши се оправка возних 

срегстава и разноврсност вознога парка и великн 
број старих типова чини издагке врло високе. Обе 
установе и ona која експлоатише и она која оправ- 
ља морају сарађивати у тесној узајамној вези. Сара- 
дња између напрезања у саобраћају и трошкова 
одржавања јенеопходна. Основни захтев сзаке добре 
радионичке службе то je планско газдовање. И оно 
се мора поступно да изводи, што je зависно не само 
од стања возиог парка, степена старости, органнза- 
ције рационзлне радионичке службе, већ и од 
конструктивниг карактера типова возила. 

Имамо нелики број зграда ложионица и радн- 
оница склоних паду у дерутном стању и без дово- 
љно простора за локомотиве и за вагоне, као и 
рђаве   магацине за   смештај   потрошног материјзла. 

Велики број уређаја радионичких ие одговара 
економији рада услед чега расту лични, a врло често 
и материјални издаци. У многим ложионицама сна- 
бдеваље локомотива горивом врши се на најпримити- 
внији  начин. 

Централиа радионица у Краљеву није могла 
бити оспособљена за рад, мадасу преко ШОмилиова 
динара инвестирани   које   у зграде,   које у постро 

јења на рачун реперација a услед недостатка срет- 
става материјалних није отпочео рад. Решено je да 
се постепено инвестира у радионцицу Краљево ре- 
дукцијом издатка у оним радионицама, где je слу- 
жба пренапрегвута и где су прилике рада неповољне. 

Програм рада: 
Предвиђа се у 1933-34 години 

У главним радионицама ложионице укупно 
оправка локомотива 79,485.000 33.300,000 112.775.000 
путничких кола       52,510,196      769.600   54.279.796 
теретпих кола 56,301.008    7,123.422   63.424.430 

Свега 188 296.204 41,193.022 230.489.226 
Из овог се види пораст продукције на оправци 

возних срегстава, a опадање нздатака нз радну снагу 
и материјал, 

Кад радионица у Краљеву проради учининиће 
се нов рационалнији распоред у радничкој и ложи- 
оничкој служби са укидањем извесних јединица. 

Наш железничкн саобраћај последњих година 
je у сталном побол.шању, он je ковтинуивпо напре- 
довао, cpeljHBao се и no брзини превожења претекао 
предрагне односе. To je један факат, и не треба да 
се доказује. 

Издатак службе саобраћајне износи: 
Ha нашим пругама саобраћа свакога дана: 
брзих возова 123 са возвих км.      16.562 

путничких        „436 „ ,       ,        38.499 
локалних путнич     123 „ „       „ 913 
мешовитих 618 „ „       „        21.398 

укупно      1300 , и       в        77.478 
што чини месечно 39,000 путничких и брзих возова 
са 2.324.160 возних километара месечно. 

Исто онако као што je побол.шање код пут- 
ничких возова, исто je тако побољшаље и код во- 
зова у теретном саобраћају. 

Превоз робе на нашим железницама такође je 
знатпо побол>шан у брзини  и тачности. 

За превоз робе na нашим железницама има 
возова: 

брзотеретвих       138 
директних теретпих               4 
теретних 374 
мачипулативних           162 

укупно . . . . 678 терет- 
них возова, и тај се број возова, с обзиром na no- 
требе промега увећава или умашује. 

За савла1јивање теретног саобраћаја постоји 
колски парк од 45,000 кола јачине. Од тога броја 
приближно 60% вап саобраћа, 27.000 гарирапо no 
станицама, док je само 40% у циркулацији. 

Месечна употреба кола показује стални маљак 
према ранијим годинама, једиво месец иовембар и 
децембар показују извеспо поболЈшање према прош- 
лој годипи. 

Превоз робе je уопште слабији, једино нешто 
већу живост показује мрежа босанских пруга, 
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Код 39.000 возова пугничких месечно догађају 
се извесна задоцњења, Hajnemiie проузрокована услед 
иностраних возова у задоцњењу, алн се ту oceha 
знатно побољшање и no броју saKarnibeiba возова и 
no трајању закашњења. 

1930 год. јануар 12.636 јули 14.240 
1931 , „        5.023 8.749 
1932 „ „ 3.625 3.040 

што чини  побо.г.шање   прг-ма лањској  години један 
високи проценаг за 40—50%. Исти je проценат у од- 
носу на укупан број минута у закашњењу. 

Удеси и несрећни случајеви се стално смањују 
да последње три године дају следећу слику: 

1930 године      427 случајева 
1931 .  406 
1932 „  342 

погинулих и озлеђгних службеника и пугника je та- 
кође у опадању, што доказује с једне стране бол.у 
службу, a и бољу пажњу пугничког и пословног 
света. 

Погинуло je и озлеђено je: 
1930 r.    173 лица погинулих 246 озлеђгних 
1931 r.    168    , , 210 . 
1932 г.    111     „ , 164 
И број путника, и теретни саобраћај je у ona- 

дању, нарочнто je у опадању број путника у вишим 
класама, који су отишли или на авионе или na своје 
аутомобиле. Због тога се и укида I класа на пут- 
ничким вагонима, шћо he прегстављат):/ једал знача- 
јан корак у смашивању трошкова одржавпња и ма- 
нипулнције кола. 

УпореЈЈујући рад возова na нашој мрежи за 
последње три годипе долази се до следе^их зак- 
ључака: 
1930 год. направљено je 48.526.000 возних киломегара 
1931 , , „ 48.010.000      4 
1932 (10 месеци)      в 34.715 (42.000 за 12 месеци) 

Ти су возови паправили   тонских   километара: 
1930 год. 14.564 милиона хиљаду бруто топских кил. 
1931 „    13.650      „ , . , „ 
1932 ,     (10 мес.) 9.230 (12.000) 

Ha пашим жељезницама су поседпуте особљем 
1670 станица, постаја, укрспица и товаришта. 

Особље упослеио na оиим стаиицама, возовима, 
износило je: 

1930 1931 1932 
22.453 .22.134 20.662 

или 1796 службеника мање за последње две године. 
Ha 1 км експлоатациопе дужипе  пруга има na 

концу 1932 год. службеника: 

Дирекција Београд 1.88 
Дирекција Загреб 2.41 
Днрекција Љубљаиа 3.43 
Дирекција Суботица 1.64 
Дирекција Сарајево 2.11 

Ha 1,000.000 бруто тјпских киломегара na концу 
1932 годипе долази службепика 

код Дирекције Београд 2.39 службеиика 
Загреб 2.07 

п t Љубљана 2.44 , 
, Ћ Суботица 1.84 , 

Сарајево 2,43 

Ha 1000 возних километара   пада службеника: 
Дирекиија Београд 0.45 службеника. 

, Загреб 0.56 ', 
, Љубл^ана       0.70 , 
в Суботица 0.54 , 
. Сарајево 0.42 , 

Цифре показују искоришпавање особља у ста- 
ничној и возној служби. Најзасићенија je Љубљапа, 
a пајмаше га има у Суботици. 

Особл.е je искоришћено с обзиром на Закон o 
осмочасовпом радпом времепу, шго песумњиво има 
утицаја на број особља. Hi број особља утиче, по- 
ред јачипе комерцијалних послова, ширипч колосека, 
број и рашак стаиица, оптерећење возова, двоко- 
лосеч^а пруга, поћни саобраћај, густина и јачина 
промета. 

Сви су послови поентирани no утврђеним 
нормама. 

Железничка администраиија je активпо уче- 
ствовала и у унапређењу пародпе привреде • уопште 
у привредној пропаганди. 

Створена je пољопривредна служба која се 
спроводи преко отсека за пољмфивреду у саобра- 
hajnoM одељењу. 

Рад овог одељења до сада je дао видних ре- 
зултата. 

Целокупна мзежа ж«љезничка раздеЛЈена je на 
реоне у погледу гајења одабраног благородног воћа. 

До сада je aacaijeno 35.000 разних воћних сад- 
ница, које lie у исто доба да послуже као калем 
гранчице за околна ea'c&ba, Утицај се овогпрактич- 
ног рада одмах осетио, јер су na пример na делу 
пруге Лашва—Сарајево мештани одмах, применили 
савремени пачип обраде и сађења воћа. 

Створепа су и два расадника aolia и шибља- 
У Батајници подигпуг je расадпик украспог и ме- 
донског шибља за плапско caljeibe и размп жавање 
у циљу развијања пчеларства. 

Ha изглед, одржава1ве и уређење стапица та- 
кође je обраћена пажња као и na лепу живу ограду, 
која he се у парод пренети. 

Железничка радиопица у Смедереву прошле 
годипе пустила je међу винограlape и воћаре за 
паковање и извоз, 30 000 комада пових котарица — 
сандука no врло повољној цепи. 

Пољопривредна служба има задатак да при- 
мером и у пракси упућује aohape у 6paii>y, сређи- 
вању и паковању воћа uo квалитету и врстама, 
ради    подизања    његове   способности    за    издр- 
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жаваље дугог транспорта и пласира1ће на иностра- 
ним тржиштима. 

Тежња да се организује систематски и живи- 
нарство и да се од железннчких јединица дуж пруге 
створе мала угледна дома1шнства, која he послужити 
кго пример и углед народу из околине. 

По једном угврђеном плану, дуж железнкчке 
пруге, изгра1јеном на основу студија, расподели11е се 
110л>оприЕредна служба оне гране, која она тај 
крај и народ  имз  услова   за  гајење и обделавање. 

Исго iV'KO и покретна пол>опривредна изложба 
и школа дала je лепе резулгате, јер je nccehena од 
500л00 лица. 

Државпе железнице у поглсду администрирања 
и управљаи.а треба да претставл>ају самосталио при- 
вредно државно предузеће, које се управља no 
п^инципу сопсгвених трошкова како у погзеду тех- 
пичком, тако исго и финансиском и економском. 

Наше су железнице везане, као и сва преду- 
aeha железничка високим, непромењеним издацима 
и има тежак зад&так да своја пословања, уколико je 
могуће прилагођава промензеним приликама и да до- 
веде у склад приходе и расходе. 

Насходи код желеЈница играју велику улсгу, 
трошкови на олржавање nocipojeiba, горњег строја 
и возног парка. 

За наше железнице и њихово ^еругно стаље 
после рата, обнова има особити зиачај, као и одр- 
жавање nocipojeiba no нарочитом плану, који треба 
да осигурЈ стално известап степен доброте за сао- 
браћај у границама одређеног живота и века трајања 
nocrpojeiba. 

Економска граннца нзмеђу обнове и одржавања 
утврђена je, и она cs силом околности мора да по- 
мера. Недостгцн кредита и компрнмирање издатака 
чу СУ границу код нгс одвише одмакли. 

По буџету за грађевинску службу биле су пред- 
виђене суме: 
1930/31 год.    1931 /32 год.    1932/33 год.    1933/34 год- 
453,025.711-430 258.800.-322,753.510.-328,051.516 — 

Исш тако има се заосгатак и у скретпнцама 
чији број износи преко 2.000 који   треба   замеиити. 

И ситуација код мостова није најбоља. Посгоји 
велики број дрвених мостова око 3000 комада, који 
се морају одржавати правилно, a гвоздене конструк- 
ције да фарбају сваких 5—7 година, a ми имамо 
мостова који су псслелњи пуг офарбани пре 12 го- 
дина. 

Мосговске конструкције морају да се чувају 
јер оне претставл.ају вредносг од 800 милиона ди- 
нара. 

Наша железничка мрежа износн 9378 Км, a ду- 
жина двоколосечних пруга 545 Км, дужина стани- 
чних и лругих колосека 2532 Км. Свега 12.696 Км. 
Са сумом од 86,000.000 можемо заг.ослити 0,91 pa- 
деника на један км колосека. 

Код других железничких управа долази више 
од једиог раденика на 1Км, 

У ову паргију улази и стражЗрска служба, која 
се односи иа   чување  об^еката   на   истакпугим   ме- 
стима. 

Један велики део зграда   налазн се   у  тешком 
стању, као ложионице, радиоиице. магацинн и друге 
зграде.   Предвиђене   су   суме   за   оне   најосновније 
потребе. 

Тарифна политика je од пресудног значаја за 
здраво жел>езничко газдоваље, она je у исго доба 
од битког утицаја и за промет добара, јер тран- 
спортни трошко?и претставл>ају продукционе издатке. 

Задзтак тарифа мора бити првенствено да се 
сбезбеди онолико прихода колико je потребно за 
noKpBlie трошкова експлоатације. Taj je задатак б«о 
извршен у години 1929 и 1930, и то доба прет- 
ставља један пернод здравих  фннанснјских   односа. 

Почев од године 1931 жељезнице губе своју 
финансијску равпотежу, без своје кривице, услед 
општих економских поремећаја, што je неповољно 
утицало на количину транспората, na према томе и na 
виснну прихода. 

Пад железничких прихода није могао бити na- 
ралисан KOMnpnKOBSibeM издатака, редукцијом прлнг- 
длежносги и месга, као обимним мерама штед1ир, с 
обзиром на природу и карактер железничког npe- 
дузећа, где je вредност инвесгираног капитала много 
већа од годишњег обрта предузећа. 

При оваквом стању није могло да се изађе у 
сусрет многобројним захтевима привреде, у снижа- 
вању тарифских ставова. Али и поред тога, сем 
сталних повласгица које су с?држане у пашим 
изузетпим, нзвозпим и лучким тарифама одобраване 
су још нарочите повластице за изеоз пшенице и ку- 
куруза, свежних шљива, пирита, батира, ptsanor 
дрвета и цемента; затим повластице у локс-лном са- 
обраћају за ољуњтени пиринач, вариво и поврће, 
сувс смокве, вршаће машиие, циглу и цреп, креч, 
кречњак, сиров бакар итд. 

И као Hajteha повластица за нашу припреду je 
и та чиљеница да жељезничка управа за време ne» 
рнода опадања прихода није повећавала тарифу, ако 
je то опадаље прихода категорички ззхтевало. 

Како je CMaitHBaibe издатака Дошло до оне 
мере, испод које се не може ићи, a да се не д' веде 
у питаље безбедност и уредност саобр aliaja и Јолште 
нормалаи рал железница као јавне службе, то сам 
био принуђен да уведем извеспа оптерећења у циљу 
појачања прихода. 

1. Повећао сам споредне таксе и пристсјбе 
које су биле с обзирсм на карактер службе врло 
внсоке, и отуда се очекује — 20 мил. прихода. 

2. Независно од реформе путничке тарифе, прк- 
нуђеп сам да уведем нарочити додатак на возвим 
ценама путника 111 клгсе од 0,50—3 динара, што се 
неће и у данашњим  данима кризе тешко да осети, 
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јер je наша трећа класа једна од најнижих тарифау 
Европи. 

Од ове мере очекујем приход одЗО—40мили- 
она дирара. 

3. У погледу тарифе на робу, железничка je 
адиинистрација настојавала, да докле je год мргуће 
одгоди noEeliaeaibe тарифа, HMajyliii у внду тешко 
CTaibe привреде. Олтеретиће се оно што je с1ободно| 
a ослободиће се оно шго je оптерећено. 

Иначе задатак je тарифие политнке, a тог he 
се начела и у будуИе придржавати, да путем та. 
рифних мерз потпомаже разној домаће радиности) 

и увоз се олакша cavo толико колнко je он неоп- 
ходан за нзродну привреду. 

Прпходп су почели да падају већ у 1931 го- 
дини, TO опадање прЈжнло се и у години 1932. 

Оаадање прихода од робног сасбраћаја je мање 
на нашим железницама него у Мађарској, Италији н 
Немачкој. 

Жељезница нема могућностн да у тешким при- 
вредним приликама утиче на повећање фреквепције, 
односно na повећање превозне тонаже, то повећање 
тарифа остаје још једино сретсио које би могло пове- 
ћати железничке приходе. 

Али повећање тарифа, за време светске кризе 
ие даје никакву гаранцију да iie ова мера постићи 
жељени резултаг. Она може утицати и врло непо- 
вољно на размену добара и чак да изазове смањеље 
прихода. 

36 јг тога мора бити, у овом добу привредних 
тешких односа треба да влада највећа обазривосг 
у примењивању политичко тарифских мера. 

Код пугничких тарифа извесне релеције дозво- 
љгвају тарнфну ревизију у циљу одрж;вг11>а б^џетске 
равнотеже жељ^зничког газдинстЈа. 

Највеће приходе од путничког саобраћаја до- 
носи нам френквенцнја треће класе путничких и 
брзих возова. Укупна фреквенција од 43.8 мил. 
39.6 мил. вјзнло се у 111 класи. Огападана III класу 
око 95%. 

Презозна цена je 111 класе врло ниска, тако да 
спада у ред најиижих тарнфз у целој Европи, 

Поред ниских цена за III класу постоји и ие- 
пранилна сразмера између III, II и I класе, што има 
за поеледицу да путницп пугују 111 класом. 

Ревизија пупшчке тарифе диктована je ne самз 
ca гледишга интереса жељезничког већ и општег 
привредног. 

Кад je железница дошла у тежак положај услед 
општих тешких прилика, онда се разуме, да она не 
може више чипити никакве издатке и потпору у 
социјалне, хумане и др. сврхе. Te се услуге мо. 
рају свести на најмању меру, ако не и укинути, и 
да врше од оних ресора и институција, којима je 
то главни задатак, и ради којих су и организовани. 

Данашња размена добара врло je   осетљнва на 

свако ма и најмаше ново оптерећење. Опздање тонаже 
тако je велико, да се опште опадање прихода ис- 
кључино тарифским мерама не може паралисати, јер 
овако тарифско повећање има извесно ново смањи- 
вање тонаже. Kao што се у снетској кризи ne може 
nahn лека вештачкнм теорнским мерзма, тако ии 
желез шца ne може прииењивањем теорских прнн- 
цнпа паралнсати утицај и последице поремеИене раз- 
мене добара. 

Али тарифске мере ннсу исцрпене и на том 
пољуимајош да се ради п њихова пажљнва приме- 
на може дати повољне финансијске резултате. 

Приликом извођења ових тарифско политичкнх 
мера, морају да сарађују и сгми привредни кругови. 
Они ne смеју да губе објектицпу присебпосг и под 
ударом светске привредне депресије у сваком слу- 
чају да само од железница траже помоћ, када се и 
она сама налази у тешким прилнкама. Они морају 
бнтн снесни, да се сиижешем тарифа често не no- 
стигие општи успех, него само корист поједннаца 
na штету железвичких интересл и тиме на штету 
целокуппе привреде. 

Правнлпа оцена привреддих захтева врло je 
тешка, a испуњаваље субјективних гарифско поли- 
тичких жел1а, као и помоћ за опште циљеве у да- 
нашње време не сме се чинити, ако се жели да одржи 
рарнотежа буџета. 

Данас су у доба опште поколебаносги пале 
све теорије и доктрине како у самој привредн тако 
и у железничком пословању. Данас важи само брза 
оцена и примена неопходних мера, као н окретност 
и практичан смисао ослобоЈјеи теориских предрасуда. 

У последље време искрсло je питап.е конку- 
ренције Дунава, против наших пристаништа и протнн 
нашнх железница. СниженЈе железничке возарине, за 
наша прнстаништа остала би без ефекта, јер би бро- 
дарство на Дупаву реагирало, што би изазвало ne* 
потребне губитке у приходима, јер и овде важи по- 
знато начело, да се природни путеви не могу ее- 
штачким тарифским мерама без штете мимоићи. 

Миогобројни примери показују na страни огром- 
не гууитке у приходима код железннце, и ако су 
несразмерпо у повољнијим приликама негоиешаже- 
лезничка управа. Поменућу само главне момепте 
који поскупљавају експлоатацију патих пруга. 

Наша железничка мрежа има 250
i0 узавог ко- 

лосека чија je сксплоатација знатпо скупл>а. 
Наше су пруге великим делом брдске чије одр- 

жаваше захтева повећане издатке. 
Зцатан део паших пруга има карактер вици- 

налних пруга са таквим саобраИајем да се тај сао- 
брнћај ne рентира. 

Наше су Епруге великим делом у техничком по- 
гледу II реда те се саобраћај врши врло cnopo, ило 
изазина тешкоће и поскупљаваље ескплоатациЈе. 
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Услед економске неразвијепости наш je сао- 
браћај знатно мањи, неравномеран и сезонски. 

Kao карактеристика наших пошиљака — гро 
њен чини роба мале предности н ниских тарифа. 

Неаопољна економска структура земље, изазива 
велико крета11>е празних вагона, у једном прзвцу 
затвореии, у доугом спворени циркулншу. 

Матсријал и ипвептар купује се великим делом 
у иностранству, шго изазива знатније погкупљивање 
експлоатације. 

Морало je после рата да се чини напор у по- 
гледу организације порушених пруга и формирања 
особља. 

Oniepeliene су издацима иа помоћ других 
ресора. 

Непотпуност железничке мреже, и независност 
свих крајева земље. 

Ево ка изгледа потпора железннца у лругим 
земљама: 

Румуиске железнице добиле су субвенције од 
владе за године 1919—1928 у суми 4.032 милиона 
леја ради подмирења ванредних трошкова н екс- 
плоатационих дефицита. 

Државне субвенцнје биле су издате румунским 
железницама: 

у 1928 г. — ЗСО милиона 
у 1929 r. — 300 
у 1930 г. — 709 
у 1931  r. — 420 

Француске железвице добиле су у децембру 
1921: r. Парламенат -je усвојио закопски предлог 
којим су железничка друштва овлашћена на емисију 
облигација на своту од 3.1 милијарде франака ради 
nOKpHlia дефицита 1930 гол, у износу од 1.3 мали- 
јарде као н отписиваше амортизације за 1930—1931 r. 
у висини од  1.8 милијарде. 

Из пословног извештаја Друштвз немачких 
државних жељезница за 7-му пословну годину 1931 
види се да je у циљу покрића расхода требало у- 
потребнти 442 милиона Р. М. из резервног фонда 
за изравнање. 

Општа карактерисгика пошта,телеграфа и теле- 
фона: Опште привредне прилике имале су утицај и 
на пословање и код ове државне установе, и то сс 
огледа нарочито у знатном опадап.у прихода. 

Све до 1931 године приходи од пошта били су 
у сталиом порзсту, и ова се година може сматрати 
рекордном годнном. Текућа буџетска година пока- 
зује извесне депреснје и поред тога што су знатно 
сужене, BOBOM уредбом, поваасгице опроста пошта- 
рине, од чега je било не само тешкоћа у поштан- 
ској мавнпулацији, већ н знатно утицало н на саме 
приходе установе. Зато je и предвнђиве прихода 
редуцирапо. 

Опадање прихола осећа се у пошганско-тел^- 
графској служи. Укупан износ прихода: 

од 1-IV до 30 новембра 1931    износи 320,830.000.— 
од 1-IV до 30 новемра 1932 .       293,296.000.— 
Разлика je 27,533.000.— 
или 8,587о. 

Телефонски међународни промет од транзита 
показује порасг услед омогућавзиЈа бољнх и бржих 
веза са иностранством, чиме je знатно сман.ен број не- 
обављених говора. 

Са беогрздске централе обавл>?но je у месецу 
септембру 1932 године 11.900 према 6.684 гопорних 
јединица раније године. 

Буџот je рађев no општим принципима да се 
сви нздаци сведу na најнижу могућу меру и грани- 
цу, и пзбачене су и оне најосновније инвестнције, 
које су готово неопходне с обзиром на потребе по- 
штанско-телеграфског cao6paiiaja. 

Расходи   буџега   no материји разчла11)ени про- 
центуално изгледају на следећи пачин: 

персонални издаци   69.90|0 

матернјални 29.9% 
ванредни 1.1% 
у 1931132 ll.S'l 
у 1932133 11.291 
у предлогу 1933 34 11.235 

Особљ.е je искоришћеио рационално и чах с 
обзиром на природу посла и преоптерећено, јер ни- 
су код нас cnpcBoljeibe потребне и неопходне инве- 
стиције, које би омогућиле већи ефекат рзда и лак- 
ше обаг!ља11>е манипулације. Јер иити je мрежа ли- 
нија нарочито телефонских довољпа, ннти су инста- 
лацнје савременеза обзвљање прзмета. 

ПсЈитанскн саобрзћај   вршно се на сувоземннм 
пугевнма аутомобилом, колима,   кон>ем   и   пешаком. 

У Беогрзду, Загребу и Љубљани   локални no- 
штански   саобраћај   вршио   се   и државним аутомо- 
билом. 

Коиачио се показало, да je пренос поште ау- 
томобилом најзгоднији и иајекономичнији и он je 
HCKopHintien проиентуално внше него сва остала срет- 
ciiia превозна, 

Дужина поштанских линија шноси; 
суаоземних       20.375 
железвичких     26.000 
пловидбених      5.700 

Уговори око преноса   поште   ргвндирани су и 
постигиута   je знатна ушгеда са 10—20%   A пренос 
поште аутобусима у државној  режији се   шстепено 
напушта услед    недостатка   сретсгава   :n   обнопу   н 
услед усвојеиог система ивдивиауалних   ауобуских 
концесија. 

Пренос поште у режији државној посгоји је- 
дино у Савској и Доавској бановини и no једна ли- 
нија у Приморској и Врбаској, a услед тога, што 
државне линије често копкуришу приватним на истим 
реонима, појављују се повољне понуде за уступање 
преноса приватнима. 
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Пренос поште колима je у опалн1Бу, јер су не- 
лојалне цене ревидиране, a пренос поште пешацима 
редуциран je на цену 1 км. за  1 динар. 

Исто тако ревизијом угопора за закуп зграда 
за поште постигнуге су знатне уштеде у издацима 
за кирије. 

У унутарњем саобраћају AepoiyT одржава 6 
линија, a гакође 6 линија и у ме^унзродном проме- 
ту путем Сидна и Луфтхапза. Аиионски поштански 
саобраћај je у сталном напредоиању. 

riocBeliena je нарочито пажња организацији и- 
споруке снију поштанскпх пошиљака и ширем и у- 
жем достанном подручју. У ужем достанном подру- 
чју врши се испорука директпо на дому код 60 ве- 
ћих државних пошта, a код )741 na дому без пакета. 

У ширем доставном подручју врши се испору- 
ка преко сеоских писмоноша или одређених органа. 

Број пошта je у 1931 години био 4050, у току 
године отиорепо 38 пошта. Пошта има: државних 
639, уговорних 1138. општинских 2137 (амбулан- 
тних 135). 

Првог реда псште 22, другог 32, rpeher 131 и 
четвртог 454. 

Све веће и важније устанопе смештене су у 
сопсгвеним зградама, којих има 65. Остале зграде 
пошта су делимично државие, општинске н приват- 
не. 80 државвих, 59 општинских и 433 приватне. 

Број уговорних пошгара износи 1155. Свака у- 
roiiopna пошга има no једног уговорког псштара. И 
са материјалног гледишта уговорене су поште peu- 
табилне, али са гледишта кналитетске службе слабе. 
Велики je проценат међу особљем и женског персо- 
нала, скоро 30% што изазнва тешкоће, јер се услед 
напорне службе ллко женско особље разболе и на- 
пушта службу као неспоспособа;!, те се мора да 
пензнонише или отпушта, што изазива потресе у 
раду и има тежак магернјални  ефекат. 

Зз обављање поштанског саобраћаја локалнога 
и међунзродног употребљека су сва модерна сао- 
браћајна средствч. 

Поштански саобраћај на железницама врши се 
у државној и привагној експлоатацнји и возовима 
Симплон-оријентом. Поред 115 амбулантних пошта 
коришћено je и 330 возова дневно за пренос поште, 
a поред тога било je н 17 поморских и једна речна 
амбулантаа пошта. 

C обзиром на географсчи положај и погодне 
везе железничке транзитпи поштански саобраћај je 
врло јак, и оргачизована je три пута експедиција 
дневно за запад. 

Ради наших исељеника у Северној и Јужној 
Америци уведени су непосредни писмоносни затвори: 
Њујорк-Сплит 2, Битољ и Загреб 2, поред Љу- 
бл.ане 2. 

Дч би се осигурао што бржи пренос подешене 

су експедицнје за ваневропске земље према крета- 
њу прекоокеанских бродова. 

Знатније побољшање службе у ннтериом сао- 
6paliajy не може се постићи без неопходних инве- 
сгпција н без прнмене свих техпичкнх повина у 
областимз ове врсге саобраћаја. Кредити су огра- 
ничени, и инвесгиције су начелно брисаие. Али у 
областима телефовије учиљени су ипак знатни на- 
претцн поред увођења аутоматских централа углав- 
ним центрима наше држане, посгигпуте су добре 
везе са инострзнством, благодарећи увођењу висо- 
кофреквенгне телефоније. Доскора ми смо нмали 
днректну везу једино са Букурештом и Пештом, и 
Пешга нас je с везивала са осталнм центрима 
света. 

Увођењем високофрекветне телефоније на ли- 
нијн Београд Сегедин Загреб Вилдон добила се ди- 
ректна веза са Бечом, Прагом, и Берлииом и Па- 
ризом, a подигнутом везом преко Софије омогућена 
je везз са Источном EisponoM н Азијом. Међуна- 
родне везе врше се са 25 међународних телефопских 
водова. 

Колико год су материјална сретсгва допуштала, 
обраћена je пажња и на унутарње вазе. Појачана je 
ева Београд-Загреб, са три струјна круга, a између 
Сарајева и Београда уведена je нова веза са једним 
сгрујним кругом. Од Београдске С. В. монтирају се 
централе у Сплиту, Сомбору и Нишу, a врше се 
припреме за уређење центрзле на Сушаку и Вели- 
ком Бечкереку. Дужина телефонских линија износи 
13.000 Км у унугарњем саобраћају. 

Проучава се nmaibe, a нарочита je пажња no- 
клоњсна и везама у Зетској бановнни, како за ло- 
калнн саоб;аћај у цнљу адмннистрирања бааовива, 
тако исто и у циљу интимиијих промета и осталпм 
грздовима земље. 

Са италијапском упрапом извршени je подела 
кабла Шибеннк-Пола, овом поделом добивено je 
122 Км подморског телеграфског кабла и 16 Км 
телефонског кабла. Телефоиски кабл je употребл>ен 
за везу Хвар, Брзч и Сплит, a телаграфски за везу 
острва Пага и Карлобзга и замене дотрајалих 
веза. 

У нашој земљи има пет аугоматских цепгрзла 
Београд, Загреб, Љубљана, Нови Сад   и   Марибор. 
Сзе су истог тича, a телефонских цептрала  са  ло- 
калним батеријама 1182. a апарата 48.000. 

Врши се проширавање централе у Београду, 
Загребу н Љуб.ЂЗнн и другим градовима, a нарочи- 
то се та потреба има измирити набавком телефон- 
ског материјала из Пољске путем компензација. По- 
ручено je 300 индукторских централа за поједина 
већа места где су инсталације дотрајале. 

Телеграфски je промет у опадаљу и њега no- 
тискује телефон. 

12 
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У прошлој гоаини je било 1871 телеграф од 
којих 470 железничких. 

Телеграф je располагао са 2049 апарата, од 
којих морзеових 1572, хјузових 118, бодових 5, 
кипфера 346. 

Код већих телеграфа уведени су хјузони апа- 
рати и бодови. 

Линија телеграфских има 21.500 Км. Главни 
центри за међународну службу су Београд и За- 
греб и они су везани са свима већим центрима у 
Европи директним везама. 

Важна je и транзитна телеграфска служба. 
Телеграфска служба je снабдеЕена новим пи- 

саћим машинама, место хјузових и бодових апарата, 
на линијама оптерећеним. У саобраћај je уведено 
14 машина и служба je тиме знатно простнја, и 
сигурнија. У овој годнни отворено je 7 нових по- 
шта, 5 телеграфа и 22 телефона. 

У саобраћају у прошлој години било je 4 ра- 
дио телеграфа. Поред жичаних веза Краљевине Ју- 
гославије спојеиа и бежичннм телеграфским пугем 
преко радио станице Београд-Раковица и Загреб- 
Велика Горица. Преко ове две станице везани смо 
директно са читавим светом са главним градовима 
Европе. 

Радио телеграф Клинци-Шибепик служи само 
за бродски саобраћај. 

Радио служба обавља се no постојећим уго- 
ворима који су закљученн пре неколико година. Ти 
су уговори предмет претресања, и с обзиром на 
развој прилика у нашој земља и значај радио слу- 
жбе потрелно je да се изврше нове инвестиције, 
инсталишу радио емисионе станице већег капаци- 
тета, и јачих ефеката. Уговор je дат na проучавање 
и Главном ђенералштабу, јер се решење овог ва- 
жног питања хгело да ликвидира у споразуму са 
заинтересованим државним факторима. 

Данашња je стапица у Београду јачине од 21/2 
клв. пуштена у саобраИај 1929 године. Потребно je 
подићи станицу најмање 45 клв. Мађарска у Пешти 
има 120 клв. У проучавању je да испитамо услове 
за станицу која не би била евентуално маша од 
пештанске. 

Изра1јен je и обнародован Закон o пошти, те- 
леграфу и телефону, који je свакако једна добит за 
струку. 

Израђена je Уредба o организацнји поштанске 
елужбе и она се налази на оцени у надлежним Ми- 
нистарствима, Koja треба да пружи дефинитивну 
Организацнју ове службе. У вези са Законом доне- 
ти су и правилници, као на пр.: 

1) Правилник o уговорним поштарима; 
2) Правилник o стручним државним испитима 

за звање п. т, т, службеиика и 
3) Правилник o превозу поште морем и Ска- 

дарским језером. 

У буџет je унесена сума за 10 милиона динара 
мање него што je приход предви1јен у прошлого- 
дишњем буџету, a у суми од 490.000.000.— Са овом 
сумсм покривају се расходи службе и преостаје 
сума 145.345.000.— за опште потребе што чини 30% 
буџетских бруто прихода. Овакав однос je каракте- 
ристичан и он се свгкако неће моћи да одржи, ако се 
желн да службз поштанско-телеграфска буде у ви- 
синн научних   резултата   и   иаших   свеколиких   по- 
треба. 

Да се ипак обезбеде потребни предвиђени 
приходи, много je допринео нов Закон o пошти тс- 
леграфу и телефоиу као и многе уред.бе, које су 
регулисале опрост од поштарине, којн je имао BS- 

лики утицај на приходе ове иаституције. 
Исто тако повишењем такса донекле се са- 

чуталв неопходна равиотежа и однос расхода и 
прихода загарантован. 

Садаши>а пословиа годииа може се сматрати 
no оцени свих меродавннх фактора као једна од 
најтежих пословних година за речно бродарсгво. 
Криза економска нарочито je захватила дунавске 
земље, и она има реперкусије на сав промег, који 
je знатно отежан девизним пропнсима, царипским ба- 
ријерама, пестабилпошћу валуте и несређеним трго- 
вачким односима. 

Ha основу свега тога готово се сва бродарстаа 
налазе у тешким финансијским приликама и захте- 
вају интервенцију државе и своје гoдишlbe посло- 
ваше закључују са великим пасивама. 

Нови буџет Дирекције речне пловидбе пред- 
виђа расходе у 95 милиона према прошлогодншњем 
будету од 107 милиоиа динарн. 

Издаци на особље сведепи су на 39,499.000 
мил. за 3 милиона маље од прошлогодишњих. 

Издаци за вучу   сведени  су на 20 милиона за 
4,5 милиона мање пего црошлогодишљи. 

Број особља смањен за  300. 
У 1931/32 год, било je   2318 службеника 

1932|33    ,        ,.      „    2113 
a сада се предвиђа 2055 
Рад Речне пловидбе ннје сразмеран опадању 

трговачког промета и извозне тргопипе, напротнв он 
je остао релативно жив, само су ниске тарифе ути- 
цале да су ириходи предузеЈш знатно смањепи, шле- 
парски je промет износио: 

1029130 год. износило je    93,189.000 
1930131    „ „ „    72,000.000 
1931132    „ у „    56,396.000 

за првих девет месецн буџетске тодине износи   ди. 
нара: 29,900.000. 

1929/30 год.   провежено je тона    965,559 
1930/31    , „ „      п       721.000 
1931/22    „ „ ,      ,      530.000 
a за шест месеци превежено je     270.056 
Тарифе су   спусштине   Београд-Беч  од 27 ди- 
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нара no тони у 1929   години,   на 15 динара у 1031 
години. 

Предвиђено je 71 милион на шлепарску робу, 
a сстварено je спега 56 милиона, за 15 милиона мање 
услед царине на минерално уље. 

Код денчане робе умањена je сума од 16 ми- 
лиона, a остварено je за 1/2 буџетске године свега 
10,219.000. Депчана се роба превози на целој линији 
Дунава од Регенсбурга до Браиле. Нарочито je и ив 
саобраћај изме1)У Мађарске, Аустрије и Немачке. За 
првих 9 месеци текуће буџетске годние приход од 
депч«не робе извоси 17,230.0С0 динара. 

Валутне тешкоће биле су сметња за развија11.е 
пословап.а, јер Речна пловидба није била кадра да 
обезбеди плаћан.ч железничке возарине. Осгаарено 
je за првих 9 месеци 1932/33 године свега прнхода 
67,432.645 динара. 

Пушта се још један брод na линији Беогрдд— 
Беч и предпиђа се приход од те линије 11 милиопа 
динара. Ta he се линија одржавати са два иајлепша 
tama прера1)ена брода. 

Неуспех материјални Речке пловидбе потиче 
из разних мотива, с једне стране ниске тарифе за 
локалпи саобраћај у циљу помаггња народне при- 
вреде, затим долазе путничке нерентабилне линије које 
се морају одржавати, потом немање једне модерне 
раанонице — бродоградилишта, затим стари пловни 
парк, чије одржавање стаје скупо, и најзад немање 
сопствених зграда и агенција. 

И чешка и аустрнјска друштва добијају пот- 
поре за одржавање извесних пасивних линија и своје 
развиће и рад. 

Речна пловидба води огорчену конкурентну 
борбу на Дунаву са иностраннм друшгнима која су 
лобро опремљена и материГално помагана, и у тој 
борби она je била упућена на себе и своја сретства. 

Набавком могорних шлепова допекле he се ли- 
није за денчани саобраИај акгииизнрати и то ће бити 
једно од важних сретстава за рационализацнју те- 
ретног саобраћаја и за снажнију акцију Речне пло- 
видбе, Моторних шлепова je поручено 5 на рачуи 
репарацијз, али iie у ствари свега 3 бити испору- 
чени. Они he држати извесне сталпе линије за те- 
регни саобрећај. 

Ha Дунаву постојн и картел извесних дру- 
штава, улаз' и нашег бродарства у каргел донекле 
би поправио сиутацију Речне пловидбе, јер би се 
држалн високи ставови, алн би зато наша привреда 
платила високу возарину, и један нов тгрет. 

Ова календарска година за сада има изгледа 
да he бити од бољих пословних годипз. Цена храни 
расте и octiia се жирљи промет цгреалија a наро- 
чнто кукуруза кога има доста за извоз. 

Исто тако регулисањем односа са рафинери- 
јама очекује се живљи рад Речне пловидбе са тран- 
спортом уља чији су товари рентабилни. 

Може се очекивзти да Речна пловидба и поред 
свих TeiuKoha, Hehe у OROJ години имати велике ди- 
ференције, напротив може иза1ш са суфицитом или 
бар буџетом избалансираним. 

Каква je пословна ситуација на Дуваву и у кћ- 
квом су положају поједина паробродска друштва 
најбоЛ)И пример даје Дунавско паробродско друштво. 

Прво дунавско-парсбродско друштво завршило 
je 1928, 1929 и 1930 пословну годину укупним екс- 
плоатационим дефицитом од 10 милиона аустр. ши- 
линга. За 1931 год. није још објављен, али се до- 
знаје, да и за ову годину посгоји губитак од 5 до 
6 милиона шилннга; a за 1932 год. предвиђа се гу- 
битак који ниуком случају Hehe заостати за оним из 
1931 год. 

Према билапсу за 1930 год. у паснви преду- 
зећа појављује се: 
дуг банкама       34,5 милиона   шилипга 
неиспла{1ени рачуни   .    .    .    26,0 , 
претратни зајмови     ...      1,5 , л 
хипотекаран зајам     .    .    .     3,58       „ џ 

облигациони зајам из 1927     14,0 и 

укупно дугова11|е: — 79,58 милиона шилинга 
Акције предузе!^, чнја номинална вредност из- 

наша 80 шилинга, имају данас курс од свега 5 ши- 
линга. 

Услед оваквог craiba друштва, неизбежна je 
и.егова финансијска реконструкција. За финансијско 
санирање пpeдyзeha предлаже се првенствено редук- 
ција капигала и поновно o6pa30Baibe акцијског ка- 
питала, којом бн се приликом један део дуга бан- 
кама претаорио у акције. 

Ha крају неколико речи o Пошганској шгедио- 
ници. 

Предлог буџета Поштанске штедионице за 
1933/34 изра^ен je у зпаку ригорозне штедње. Пре- 
двиђени рзсходи износе укупно Дин. 13,905.691.— док 
су у буџету за 1932/33 год. били одобрени кредити 
у износу ;    .    .   Дин. 13,945.866.— 

Предвиђа се смањење буџега рас- 
хода за    Дин.        40Л75.— 
Осим тога смзњује се кредит за 
набавку инвентара у oвлaшheњy 
у финансијском з-кону за    .    .    Дин.      5OO.0o0i— 
и креднт за штампање образаца, 
огрев, осветљење, кирнју ti одр- 
жавап.е зграда за     ....   .   ДиН.        48.000.-^ 

Укупна смањења износе   Дин.      588.175.— 
Ове цифре показују да je Поштанска штедио- 

ница и у овом предлогу буџета  учинила  напор  да! 
расходе смаши до крајних граница могујшости,   али 
je при томе ипак морала  постуиати  опрезно  да не 
би довела у питање и само функционисање установе. 
Код личних расхода иије се могло спровести осетно 
смањење, пошто je предвиђен   исти број особља, т, 
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ј. 631 радна снага у Поштанској штедиоиици заједно 
са четири филијале, као што je било одобрено и у 
буџету за 1932/33 год. Редукцнју особља спровела 
je Поштанска штедионнца нрло енергично ueh у окто- 
бру 1931 год., чим je господин Министар финан- 
снја први пут затражио да се врши редукција свнју 
кредита. Тада je Поштанска штедионица од 698 рад- 
них сила редуцирала 67 т. ј. 10%, a у истој мери 
редуцирани су и кредити за материјалне рзсходе. 
Услед тога текући буџет за 1932/33 год. знатно je 
мањи него ли буџет за ранију 1931/1932 год., и то 
код личних расхода смањење 
износи Дин,  1,269.509.— 
a код материјалних расхода   из- 
поси  Дин.     450.000 

Укупно смањење Дин. 1,719.509.— 
Кад се ставн у пропорцију према целокупном из- 
носу текућег буџета од днп. 13 945 866.— довољно 
сведочи o томе да je Поштанска штедиоиицз стрикт- 
но поступила no инструкцијама господина Министра 
фиаансија да се спроведе најригорознија штедња и 
да je одмзх без оклеваша редуцирала своје кредите, 
тако да сада више нема могућ шсти да још редуцира 
и one ограничене кредите који су joj неопходно по- 
требни за нормално функционисање. Узимајући у 
обзир извршене редукције, Поштанска штедионица 
не би могла ићи даље у редукцији особља без па- 
ралелне редукције својих послова. 

Да би се јасније упозна/ia ситуацнја Поштанске 
штедионице, морамо напоменути да и поред садашње 
привредне депресије 1венн послови и даље расту. У 
току првих шест месеци 1932 године створила je 
Поштанска штедноница са својнм филијалама 845 
нових чековних рачуна, што претставља noBehaibe 
за 4% према прошлогодиши.ем CTaihy, a код штед- 

, них књижица прираштај je још јачи: ll0/q, пошто je 
у овом периоду отаорена 20.151 нова књижица. 
Услед тога улози код Поштанске шгедионице по- 
казују тенденцију расгења. Постигнути вишак за 
првих шест месеци ове године   износи  код  чеков- 
них улога     .    Дин.    ?5,000.000.— 
код штеаних улога     .    .    .    .    Дии.    49,000.000.— 

Укупно Дин. 74,000.000.— 
26-Х1М932 годнне Укупно Дип.  180,931.051.— 

Истичемо још да je Поштанска штедионица 1 
јуна ове године преузела apuieibe целокуппе благај- 
ничке службе Мннистарсгва војске и морнарнце са 
свима подручним установама, a промет почекош1-м 
рачунима осталих државних и свмоуправних надле- 
штава такође се непрестано проширује, Само Мини- 
хтарство финансија као и Финансијске дирекције 
служе се у све већој мери својим, чековним рачуни- 
ма код Поштанске штедионице, a исти je случај и 
са другим Министарствима п Бзнским управама. 

Природно je да ово ширење послова у Поштан- 
ској   штсдионици   захгева и паралелно  повећавање 

радног особља. Но Поштанска штедионица, имајући 
пред очима стање наше привреде и државних фи- 
нансија, труди11е"се да повећане послове ипак са- 
влада са садашшим бројем особља, na he у том цнљу 
удвостручити своје напоре да послове упрости и ра- 
ционализира и да садашше особље до максимума 
искористп. 

Материјални расходп ; такође су предвиђени 
само за неопходие потребе које се не могу мимоићи. 
Морамо напомеиути да извесни део ових кредита у- 
тиче директно и на пословни успех Поштанске ште- 
дионице. 

Пошганска штедионица, као државно предузеће, 
увек je до саца била активиа, подмиривала je сама 
cee своје расходе, a поврх тога предавала je главној 
државној'_благајни'сваке године знатне суме чистога 
прихода. Да би Поштанска штедионица могла и на- 
днље одржати свој продуктивни карактер, морају се 
утрошити неопходни расходи које захтева њено по- 
словаље, no којн су продуктивни и рентабилни. 
Стога Поштанска штедионица треба да има пред- 
ложеп буџет расхода усвојен у целости без смањи- 
вап.а, да би могла у буџетској 1933 34 години оства- 
рити приходе који се предвиђају у истим нзносима, 
као што су били предвиђенн у текућем буџету за 
1932 33  годину. 

Господо, обзиром на опште прилике које у свету 
владају и на тешкоће сз ксјима се боримо, ja вас 
молим да овакав и овако предложен буџет изволите 
примити. (Олште бурпо дуготрајно одобраваше н 
пл>есак). 

Potpretsednlk Ur. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni poslanik g. Slijepo Knežević. 

Dr. Stijepo Knežević: Gospodo narodni poslanici, pri- 
likom lanjske budžetske debate, govoreći o pomorstvu, 
kazao je g. Ministar saobraćaja i ovo: „Nemani jednog 
Ministra saobraćaja niti ima jedne vlade koja nije sve- 
sna velikih interesa i političkih i ekonomskih i nacio- 
nalnih koji su vezani za more i za naš Jadran", pa za- 
tim: „Mi smo nesumnjivo pomorska država i kao takva 
pozvani da svome Primorju posvetimo svekoliku pažnju 
ne samo zato što jedan veliki deo stanovništva našeg 
živi od mora i upućen je na more, nego i zbog toga, 
što su na Jadranu i na Primorju angažovani naši važni 

• ekonomski, nacionalni i državni interesi." 
,Bilo bi suvišno da ja, posle ovakvih konstatacija 

uvaženog gX;Ministra, podvlačim i dokazujem da smo 
mi zaista pomorska država, i da su za Jadran vezani 
naši vitalni  interesi. 

Suvišno bi bilo i stoga što nam je dobro poznato 
što snuje neš prekomorski susjed da nas potisne sa 
obale i da nam otme ono što je naše i što će, nadam 
se, uvijek i biti naše. Nemam pak nikakva razloga da 
sumnjam u iskrenost izjava g. Mjnistra saobraćaja. Ali 
je baš s toga za žaljenje što stvarnost ne odgovara po- 
menutim interesima ni svijesti njihove važnosti. Da ovo 
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svoje mišljenje potkrijepim, navesti ću nekoliko činje- 
nica. Svi kulturni pomorski narodi posvećuju naročitu 
pažnju lukama i njihovom razvitku, ne samo zbog svoje 
privredne nezavisnosti, nego i s toga da drže u šahu 
one za koje misle da bi im mogli bili opasni. Nemačku 
privredu podigao je Hamburg i Bremen, holandsku Ro- 
terdam i Amsterdam; Englezi su prisvojili Sangaj i Hon- 
kong, jer su te luke ključ za eksploataciju Kine. A za 
postizanje svog cilja ove i druge pomorske države su 
utrošile i troše basnoslovne sume, znajući da će im se 
to, iako postepeno, ali sigurno stostruko isplatiti. A ka- 
ko je u tome pogledu kod nas? U budžetu Ministarstva 
saobraćaja predvidena je suma od svega 1.800.000 za 
održavanje i obnovu luka, pristaništa i zgrada. {Ministar 
saobraćaja Lazar Radivojević: 2,000.000). 

Kad se pomisli da imamo na moru preko 360 
većih i manjih luka i pristaništa, nije teško stvoriti sud 
o mizernosti gornje sume. i ako u mnogim mjestima 
propadaju i ruše se obale i gatovi, ne poduzimlje se 
šta je potrebno da se blagovremeno oprave, da se ot- 
kloni opasnost za lađe i ljude i uštedi trošak koji će 
kasnije iznositi deset puta više. 

Nekada se je bagerovanje luka vršilo redovno i 
sistematski, u interesu prometa i higijene, a danas ne 
znamo više ni kako bageri izgledaju. 

Lani nam je g. Ministar saobraćaja obećao da će 
umjesto bagerskih garnitura koje su zastarjele, nabaviti 
nove racionalnije koje će odgovarati potrebama Pri- 
morja, ali je dosada i to ostalo samo na obećanju. 

Cio budžet Direkcije Pomorskog saobraćaja iznosi 
oko 18,000.000 din. Od toga otpada na materijalne ras- 
hode, medu kojima je opet jedan dio administrativnih troš- 
kova, oko 8,000.000 din. A to je manje nego što su 
same lučke takse koje pobire državna blagajna, a koje 
iznose oko 9,000.000 din. Pa kad smo već na Upravi 
Pomorstva, odnosno na Direkciji Pomorskog saobr?ćaja, 
kazaću vam da je to najkomplikovanije, a po svome 
personalu najsiromašnije   nadleštvo u državi. 

U kompetenciju ovoga nndleštva spada nadzor nad 
pomorskim saobraćajem, lučke radnje, unapređenje ri- 
barstva i brodograditeljstva, socijalna briga o pomorcima, 
sanitetska služba, pravni poslovi internacionalnog karak- 
tera i t. d. 

I ako smo mi nasledili 4[5 obale i ostrva, nemamo 
ni jedne petine stručnog personala od onoga što su i- 
male bivša Austrija i Mađarska. Ja gospodo, poštujem 
princip štednje i zato sam da se ona sprovodi, ali isto 
tako kažem ono što je i gospodin Ministar finansija ka- 
zao u svome ekspozeu: da i štednja mora biti u skla- 
du sa funkcijom države s jedne strane i sa interesima 
zajednice s druge strane, kako se ne bi prekoračenjem 
te granice postigao negativan rezultat. 

U vezi sa ovim dozvolite mi i nekoliko reči o 
našem pomorskom brodarstvu. Neosporivo je da je bro. 
darstvo vrlo važan faktor u narodnoj privredi i držav. 
noj politici; da je ono stvorilo veličinu i bogatstvo kul- 

turnih naroda. A šta trgovačka mornarica i inače znači 
najbolji nam je primer veliki svetski rat. Amerika ga je 
odlučila ili bolje pospiješila da se taj rat svrši po- 
bjedom saveznika. Ali ja ne znam što bi se bilo dogo- 
dilo da nije bilo dovoljno trgovačkog brodarstva koje 
je od jednog kontitenta do drugog prevozilo vojsku, 
oružje, municiju i životne namirnice. Trgovačka mor- 
narica ima dakle pored ekonomskog karaktera i drugih 
značaja. Ona je rezerva obrambene sile pa je već 6 toga 
država pozvana da je održava i unapređuje. Ali postoji 
posebna kategorija pomorskog brodarstva koje ima ulo- 
gu da stanovništvu primorja omogući kontakt sa osta- 
lim svetom, da ga poveže sa nadleštvima, državnim i 
samoupravnim, da mu pruži način, da svoje proizvode 
proda a nabavi ono što mu je za život neophodno. To 
je brodarstvo za saobraćaj na Jadranu. 1 ako se taj sa- 
obraćaj vrši privatnim lađama, državna vlast ga organi- 
zuje i ima na nj velik direktan uticaj. Nesumnjivo je da 
bi država, kad ne bi bilo tih lađa koje su sopstvenost 
privatnih parobrodskih preduzeća, bila prisiljena da vrši 
saobraćaj na Jadranu u sopstvenoj režiji i administra- 
ciji, uz prethodno investiranje kapitala od nekoliko sto- 
tina milijona. Već sama okolnost što vršenje saobraćaja 
putem privatnog brodarstva oslobađa državu velikih in- 
vesticija i trajnog fiskalnog opterećenja koje bi zahtje- 
valo ogromne sume, u prilog je stanovišta da je po- 
maganje takvih privatnih parobrodskih preduzeća postu- 
lat zdrave finansijske politike. 

Ali ima jedan drugi razlog koji državi imperativno 
nalaže da nekojim parobrodskim društvima obezbedi 
isvesna materijalna srestva u vezi sa saobraćajem na 
Jadranu. Taj razlog je zasnovan na posebnim ugovorima 
kojima je organizovan saobraćaj po Jadranskom moru uz 
obavezu države da redovno plaća unapred utvrđenu 
nagradu. Potrebno je da se odmah i ovde istakne i sta- 
vi na čisto da ono što bi država trebala da plaća na 
osnovi ugovora, nije nikakva subvencija koja se često 
daje zbog čisto političkih ili ekonomskih razloga, nego 
je to naknada direktnih usluga koje čine brodari kao 
što su: prenos pošte, činovnika, vojnika i vojničke robe 
i t. d. i ošteta za održavanje čisto pasivnih redovnih 
pruga. Vredno je spomenuti još nešto. Država je ugo- 
vorima obvezala parobrodska društva da u stanovitom 
roku obnove svoj plovni park izgradnjom nekoliko no- 
vih jedinica. Oni su i tu dužnost preuzeli pod uslovom 
i u nadi da će im se ugovorena nagrada uredno is- 
plaćivati. 

Na račun te buduće nagrade od nekoliko godina 
parobrodska društva su većinom tu svoju obavezu i 
izvršila o čemu su nam dokaz pored ostalih malih i 
i tri velike putničke ladje, koje danas plove Jadranom, 
a to su: „Kralj Aleksandar I",  .Prestolonaslednik Petar" 
i .Jugoslavija". 

Ove ladje su gradjene, gospodo, većinom na kre- 
dit i zbog toga milijunski dugovi pritiskuju dana? оф 
posna parobrodska preduzega. 
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Kad se ovo ima na umu i kad se vodi računa o 
lome da je promet putnika minimalan, a da su režijski 
troškovi, plate nameštenika, pogonski materijal, opravke 
brodova i os'guranje po nekoliko milijona dinara me- 
sečno, lako je pojmiti, u kakvoj se kritičnoj situaciji 
parobrodska društva nalaze i koliko bi bilo potrebno i 
pravedno da im se zaslužena i na ugovoru zasnovana 
nagrada uredno isplaćuje. 

A šta naprotiv mi vidimo? 
Kako postupa druga ugovorna strana? Kod nje 

vlada u tome pogledu neki čudnovat kriterij. Iako su 
joj poznate dezolatne finansijske prilike parobrodskih 
društava, i ako znade da je na plaćanje obavezuju ugo- 
vori i da to diktuju i državni interesi i premda ima od 
prevoza pošte direktne koristi, prelazi se preko toga 
nepojmljivom lakoćom i ne plaća se. 

A kad se kakva malenkost plati, prikazuje se to 
kao osobita predusretljivost sa strane državnih organa, 
a ne kao vršenje ugovornih obaveza. 

Ovo što sam naveo, neka se ne smatra kritikom 
saobraćajne politike na polju pomorstva, jer je uop^te 
nema, već ozbiljnim momentom u času, kada se na 
zapadnoj strani Jadrana čine nadčovečanski napori da 
nas nestane kao pomorske države; kada se zbog našeg 
mora dovodi u pitanje i mir u Evropi. 

Kad bi rashod za brodarstvo bila žrtva, a ne za- 
služena naknada, ona bi u sadašnjoj meri bila neznatna 
prema važnosti koju za državu pretstavlja more i bro- 
darstvo. 

Nije Musolinijeva Italija dala u prošloj godini pa- 
robrodskim preduzećimadžabe jednu milijardu dinara na 
ime subvencije. 

Problemi Jadrana i nacionalnog brodarstva zaslu- 
žuju malo više pažnje, nego što im se dosada pokla- 
njalo, ако li se želi da nam se zlo ne dogodi. 

Mislim stoga da ne mogu bolje završiti ove krat- 
ke izvode nego ako ponovim riječi našeg viteškog Vla- 
dara, koje je prilikom (Uzvici: Živeo Kralj!) visoke po- 
sete Dalmaciji uputio u Svom kraljevskom pozdravu na- 
rodu sakupjenom na splitskoj obali kazavši: 

„Čuvajte naše more, a za vama je ceo narod* 
Lani u ovo doba država je dugovala parobrodskim 

društvima znatnu sumu, a to za izmirenje njihova po- 
traživanja iz ranijih godina. 

Taj dug je na sve muke nekako regulisan držav- 
nim bonovima na mesečne skaderce. 

Tekuće budžetske godine ponavlja se ista pesma 
ali u pogoršanom stanju. Od 12 mesečnih rata, koje je 
trebalo da se plate, parobrodska društva su do sada 
primila samo po dvije, a kada ća ostalo primiti, ni g. g. 
Ministri ne umeju na to da odgovore. 

Ja konstatujem činjenice   ne ulazeći u njihove uz- 
roke, ali ne mogu da ne učinim ovu refleksiju: 

Ili se može da plaća, a neće, onda je to očito za- 
postavljanje pomorskog brodarstva i neopravdana pov- 
reda ugovora koji i га državu imi da bude zakon kao 

i za privatna lica; ili bi se želelo plaćati, a ne može se, 
onda budžet Ministarstva saobraćaja, iz koga bi trebalo 
isplatu vršiti, nije bio lani niti je ovoga puta realan i 
njegova ravnoteža istinita. 

Što god i kako god bilo, trebalo bi da ove ano- 
malije prestanu. Jer ako ovako potraje, sumnjam Аг li 
će krasne naše putničke ladje još za drugo ploviti Jad- 
ranom. 

Ako se to dogodi, neće biti krivice na parobrod- 
skim društvima, ali će biti ko će katastrofu jedva do- 
čekati i radovati joj se. 

Потпретседник Др. Коста Попови*: Има реч 
Иван Мохорич. (Глас: Није озде). Пошго г. Мохо- 
рич није   присутан,   има реч r. Хасан Торомановић. 

Хасан Торомановић: Господо народни посла- 
ници, пред вама je буџет Минисгарстаа саобраћај!. 
Није ми намера, да излазим пред взс каквом кри- 
THKOv«, на буџет Мннистарства грађевинз, јер знш и 
верујем, колн^о je труда уложиаа Краљевска влада 
и Фииаасијски одбор на доношењу пред вас оваквог 
буџета, серујем у интересу земље и народа, да су 
настојали, да учине, све шго се дало учиннти, ne 
само у овом буџету Министарства грађевнна seh и 
у свима. зато господо унапрво изјављујем, Д1 hy 
гласатн за овај буџег. 

Господо народни посланици, ja сам се биојав!о 
за реч o буџету Мицистарсгва грађевина, али пошто 
сам убележен у другу пријављену листу говораика, 
зато нијесам прозван, те hs те ми допустити да ка- 
жем и неколико речи овом приликом o буџету Ми- 
нистарства грзђевина, који je у вези са овим буџе- 
том Министарства саобраћаја. Што се тиче саобра- 
haja и oso je путни саобраћај који се тиче Министра 
грађевина, из тога hy да кажем неколико речи и 
6nhy врло кратак. 

Госпопо народни посланици, овом приликом са 
овога места и у овоме дому хоћу да речем да су 
наши крајеви, a нзрочнго мој срез у којем сам бк- 
ран, a то je Цазин погођен доношењем закона o са- 
моуправним путевима и уредбом o кчтегор/сању пу- 
тева ва државне и самоупразне, тако да je ca тим 
законом и уредбом срез Цазин изгубио све државне 
путеве и ти пугеви пост-јли су самоупрзвни односно 
бански пугеви првог и другог реда, тако да банских 
пугева првога реда срез Цазин има 82 км. a друтог 
реда 63 км. који се ве1шном изаржавају с народном 
снагом (кулуком). 

Господо народни посланици, како je сама реч 
кулук непопуларна, a непопуларна je баш ради тога 
што значи неког присилити, a тии више што je тај 
кулук употребљаван у стара времена иприсилнона- 
териван народ, на рад те je ради тога посгао у души 
наш^г нзрода омражен. 

Дапаче покушавале су пријашње владе пре 6 
јануара, да уведу кулук, али нису ra моглн увесги 
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и проиести јер им je   пречио   партијски   рад и мо- 
рале су од тога одусгати и исти обуставити. 

Како je становништво Среза цазинског 90о/о зем- 
љорадничког без икчкве иидустрије фзбрике, или 
ма каква рудника, него je чисто упућен све на зе- 
мљорадн,у, a тиме je још и сиромашан није у ста- 
њу издржавати осим општинских и својих сеоских 
путева својом снагом 145 км банског пута, зз то бих 
молио са овог места г. Мииистра грз1)евина, да нађе 
начин да изнесе пред вас господо посланици, пред- 
лог o измепи закона o самоупрапним пугевима како 
ће, да олакша народу издржавање бановинских пу- 
теза тиме, да се ne издржавају са народиом снагом, 
него да се народна снага (кулук) употребљзва у оп- 
штинске и сеоске пугепе, a бановински путеви да 
се издржавају из бановинских прихода који се имају 
осигурати банским буџетом na макар н у најгорем 
случају са путним прирезом na државни иепосредни 
порез. 

Овим начином не само да би добили кудикз- 
мо бол.е путеве, него би се олакшала и ацминистра- 
ција код банских управа, среских начелпика и оп- 
штинз, јер господо, колико се xohe труда и посла 
док се среде кулумки спискови како у општини, 
тако и у бановини, колико се мора употребити слу- 
жбеника за то и за извршење кулука са народном 
сизгом, a поврх тога и толиког посла и народиог 
нерасположења за тај рад са досадашњим начнном 
издржаваша пугеви су лоши. Када се господо пу- 
теви буду оправљали и одржчпалн са ноицем, на- 
род односпо сиротиња би бар могла донекле да 
ззради на тим путевима, a оно што би се убирало 
новцем од народа за издржавање тих путева уз 
државни порез, опет би се у   истом   пароду   и   no- 
трошило. 

Господо овде се може  наметнуги   питање, — 
Бановина треба и дужна je да одржава   тај   буиет, 
али господо   може   бити   друге бановин   да   могу 
правилно и на лак начин да одржава^ своје путеве, 
али кад се узме   да je   Врбаска   бановина   пасивна 
бановина, да je   упућена на   државну  дотацију,   да 
и.езини приходн који су   предвиђени   мнјго   подба- 
цују,   a   тим више што joj je главпи и најсигурнији 
био прнход   од  трошарине   на  алкохол, укииут   |е 
прошлогодишњим законом o трошарипи, те није   у 
CTaihy да своје путеве издржава са овакним   систе- 
мом,   како    закои   o   самоуправним   пугевима  про- 
писује. 

Да путеви као што   морају   б-лти   у   интересу 
народа пролазни и у добром стап.у, то je Баиска упра- 
ва присиљенаупотребити сиемогуће мере за одржа- 
вање тих путева. Да би се донекле у мом срезу, у 
овом тешком привредиом сташу, и то што   пре   о- 
лакшало народу у издржавању путева са народном 
снагом и да би му се донекле   поужила   бар   нека 
зарада као noMoh, то би молио вас   господине Ми- 

0. 

нистре, да пуг који je категорисан као бански пут 
првога реда Осгрожац-Цазин-Маљевац у дуљини од 
52 км. примите и упншите као државни пут, a за 
92 км. остјо би као бановинскн пут, 

Овај пут no4Hibe ca државнога пута и пролази 
средином среза и води Војннћу и Карловцу, пошто 
je Карловац главна пијаца наших крајева, a спајао 
би се са државии путем у Војнићу. Срез Цазин je без 
жељезница и цели народ упућен je на промет са 
колима, те му je од животне потребе добар пут. у 
толико hy молити господина Министра, као и вас 
господо народни посланици, да би овој мојој речн 
дали места и одобрења. 

Поширетселник Др. Коста Поповић: Реч 
има народни посланик Милнвоје Исаковић. 

Миливоје Исаковић: Поште, и телеграфи и 
телефони су најпажније и најкорисннје саобраћајне 
устапопе, a no тешкоћама пословања долазе одмзх 
после железница. У овим устанопама, и како се 

делатпост развиладо максимума^ савршенствотехии- 
ке до врхунца, рад je непрекидаи и ове усганове, 
као стални мотори културе и nporpeca, служе подје- 
дпако и крупним интересима инстнгуција и интерз- 
сима   ситног,   пословног   човекз радника и сељака. 

Особље, које у нас рзди у оаим установама у 
којима се израђени послови рачунају чак и no нај- 
ситнијој временској једнннци, секунди, својом пре- 
даношћу у послу и сзвесиошћу у раду, заслужује. 
не само нашу хвалу, него и свако наше признан^е, 
To су они ситни и мзли пошгари, телеграфисти и 
телефоиисткиње. који се и у друшгву и свугде, 
погцен.ују, врађају и малтретирају, нз чији се рачуи 
праве неукусие шале, али који својом неуморном 
радљизости милиардске користи доносе свима, a др- 
жави најчистију добит. 

Не само друштво, него и ми овде, 
нисмо ни приближно наградили и признали рад 
ових вредних, гавесних, a бедно нагрз1јених 
радиша. Кад знамо масу случајева, да су у дру- 
гим струкама и више и боље плаћени и са мањом 
спремом, да су и внше цењени него поштанско-теле- 
графско-телефонско особље, ja oma, оправдано, 
указујем на ово и са пуно разлога тражим, да се и 
ови третирају и иаграде онолико колико заслужују 
и онолико, колико су то награђени други у осталим 
сгрукама. 

Ово особље нема никаквих споредних награда 
и зарада. Међутим, радећи под притиском публике, 
оно je свакодневно изложепо случајпим штетама. 
Понекад, ове шгете износе читаве месечне прина- 
длежносги. Треба наНи пута и пачина да им се у 
овоме помогве, Поштанска штедионица беспрекорна 
установа и радом и успехом најпозванија je да овим 
људима , , преко којих толике милионе зарађује no- 
могне. Шта више ja мислим, да joj je дужност и не 
само то него да материјалио помогне да се дође до 
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усганова, у којима би се оболело поштанско-теле- 
графско-телефонско особље услед прекомереног 
рада исгрошено, лечило и опорављзло. Нека ми Г. 
Министар caoGpaiiaja не замери шго hy бнти слобо- 
дан да му скренем пажњу да бн централа у иризнању 
рада и преданосги у послу могла бити нешго изда- 
шнија. Док се у другим струкама доста чесго одли- 
кују примерни радници, у овој струци то се ретко 
дога1)а, na чак има и л^уди који годннама примерно 
служе a ни до данас немају ии једно одликоиаше од 
своје централе. 

Пре извесног премена, ja сам управи пошта- 
поднео један реферат o пословима у пошти богатић- 
ској и на основу бројева тра>1<но да се понећа број 
особЛ)а јер то изнскује обилносг и интерес посла. 
TOM приликом скренуо сам пажњу, да знам поште 
које имају приближно већи број јединица, a особља 
неколико пута више. Оаом приликим ионово молим 
г.  Министра   да   нареди   да се   ево одмах изврши. 

Beh je 12 час, да се подринске жељезннце 
преузму у државие руке. Исто тако време je и да 
се пруга Шабац-Ковил^ача продужи и веже саТузлом 
и ca Сарајевом. Свесграпи интерес налаже да се ово 
што пре уради. Јамолим r. Министра да овом пита- 
њу поклони пуну пажшу и очекујем хитне повољне 
разултате. 

Особље на подрииским железннцама joiu уаек 
je na белом хлебу. Једаи no један подрннац, служ- 
бепик на овим жељезннцама отпушга се и замељује 
л)удима из крајева, који ништа пису жртвовали за 
ову установу, или умире остЈвљзју11И породицу на 
сокаку. Протнву овога ja иротестујем и молим да 
се овом питап.у поклони пуна пажња. Исто тако 
тражим и да се од свих надлежннх директор под- 
рипских жељезница пскрено помогне у својнм на- 
стојањима. 

У Речној пловидби ствари не пду на опште 
задовол.ство. Једна анкетм, у којој би било на- 
родних посланнка, рекла би како ствари стоје. 
Због тога, ja молим г. Миннстра да прнхватн ову 
сугестнју. 

Са неогравичепнм повере11>ем према личности 
данашњег г. Миннстра саобраћаја и yaepeii>y да he 
се мојим тражељима изнћн у сусрет, изјавл>ујем да 
hy гласати за буџет Министарства саобраћаја. 

Пошпретседиик др. Коста Поповић: Има реч 
r. Миљан Радоњић. 

Миљан Радоњић: Господо пославици, овлаш- 
iien сам од својнх политичких другсва из Зетске ба- 
новине да на овој седници, када се претпеса буџег 
Министарства саобраћаја, изнесем преглед саобрЈ- 
ћајне полнтике rpaljeiiia пових железница од уједи- 
њења до данас. 

Мн смо се побринули и прикупили податке из 
(<ојих be ge јасно  видети  ца који се начин и како 

припремао и проводио nporpui израде нових пруга 
у нашој земљи. To ће вас ивтересовати, јер he се 
из овога прегледа видети, колико je у току ових 14 
годипа израђено километара новнх пруга, у којима 
су крајенпма те пруге израђеае и колико je која 
коштала. Сдругестране пак видећете која покрајина 
ннје имала те cpehe да осети благодети провођења 
овога великог и опсежног програма. Ви ћете као 
полнтички ЛЈуди видети овде и слабе аолитичке кон- 
цепције свих Влада од уједињења до данас и са 
коликим су пренебрегавап.ем и нехатом, да ве рече- 
мо што теже, заборављали на извесве делове наше 
државе. 

Још 1920 године у месецу мају позвата je би- 
ла озде у Београду од сгране Министарства сао- 
браћаја железничка конференцчја, која je на својим 
седницама дискутовзла o грађењу нових железница 
као и прзвцу њихове нзгрздње. И папоглетку уне- 
ла у програм грађења железница ове пруге: Косово — 
Подгорица—Бока Которска са краком na Бар као 
и пруге: Вишеград—долнна Дрине, Пиве, Комарни- 
це, HBKUIHIS, Бока Которска. После oue жељезничке 
конферепције инжињерско удружење 1922 године 
упело je у свој план као потребу rpaljeiha жељез- 
ница преко Црве Горе ове правце: од Косова преко 
Метохије, од Сапџзка долином Лима na даље преко 
Подгорице за Котор. Доцније, 1927 године поново 
je одржана жељезппчка конферинција и на њој се 
рзсправљало o вези тераторије flanainibe Зетске ба- 
нозине са Србијом са једне и o вези Босне са Зет- 
ском бановином са дрргг стране, путем жељезнпца, 
где je постигпута сагласност и утвр1)11е ове пруге: 
Сарајево—Медвеђа—Бело Поље — Колашни—Подго- 
рица—Котор, Са друге стране: Прокупље—Приш- 
тина—Fleii, Апдријевица—Маташево, или Прокупл.е— 
Приштииа—Мнтрозица—Рожаје—Равна Река—Кола- 
шин—Подгорнца—Бока Которска. Затим Требиње— 
Бнлеће—Гацко—Фоча—Устипрача са огранком Гацко 
—Инкшић—Подгорица—Внр Пазар. Одмах je по- 
сле ове конференције 16 маја 1927 године била иза- 
шла уредба o грађењу нових жељезннца, под бр. 
2764 и no фиванснјском закону за 1927-28 г. У шој 
су бнле унете за грађење ове пруге: Билећа—Ник- 
швћ и Пришгива—neli. Нешто доцпије у финан- 
сијски закон за 1928-29 годиву упете ty биле н ове 
пруге; Пећ—Подгорица—Котор и пруга Прнбој— 
Пријепоље—Равна Река, место где je имала од при- 
лике да се споји са пругом од Косова. 

Одмах после овог озакоњеља одређене су би- 
ле секцнје које су извршиле снимаље и пројектова- 
ње на делу пруга Котор—Будва—Вир Пазар до Под- 
горице, као и на другом делу Приштина—Пећ. Ha 
прузи Бнлећа—Ннкшић, која je била озакоњена још 
1927 годиие обележена je била траса свуда на те- 
реву и потпуно спремљена за градњу. Тако исто 
пруга Прибој—Пријеаоље  озакоњена  je   била фи- 
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нансијским законом за   1928-29   годину,   обележена 
иа терену и она припремљена за грађење. 

После одре15ива11,а ових праваца и угврђинања 
програмз појављује се понова потреба испитивања 
праваца и снимање варијанага na деловима пруге 
Пећ—долина Лима—Колашин—Подгорица, где су 
одмах на терену послате биле секције, које су узе- 
ле све варијанте, али као што знамо, до данас иије 
решено o правцу, да ли би пруга имала uhu OJ Пе- 
ћи за Андријевицу или од Мигровице уз Ибар за 
Рожај, већ се то тако држи огворено, те се и да- 
нас не може рећи, да je иитање правца решено, и 
да се ono озбиљно може третирати и напослетку 
дати у рад. 

Kao што се види нз овога што смо изложили, 
изгледало би да су припреме за градњу нових же- 
љезнииа вршене само на територији и у правцу Зет- 
ске бановине и могло се je очекнвати да радози на 
изградн>и одмах отпочну. Али cee ове прнпреме и 
предрадље, чији су се трагови потпуно изгубили и 
цео, рад постао беспредмеган, користиле су само 
онима, који зз тај рад приликом испнтивап,а узеше 
дневнице a за овај крај то остзде једна загонетка, 
која га je довела до једпог страшног разочареп>а, 
што најлепше сведочи преглед, који ћемо сада у 
цифрама изнети: 

У   кљизи   „Фннаиснјска   политика   југословен- 
ских жељезница" нздата 1932 године, где je изнето 
стаље   11зградн,е нових жељезница у  нашој држави, 
тачпо je ово   угврђено. За време од ослобођења na 
до 1931 године израђепо je 1218,8 км. потпуно но- 
вих ируга. За ову сврху  држава je утрошила: 
У Србији na 366,4 км. пруге Дипара: 775,500.00о 
У Јужпој Србији на 227 км пруге    „    126.700.000 
У Босни и Херцеговини на 82 км. 

пруге ; 55.600.000 
У Војводиви на 37,5 км. пруге „ 84,500.000 
У Хрватској и Славопнји  на 

445 км. пруге    „    461,800.000 
У Словеначкој на 51 км. пруге        „     51,000.000 
У Далмацији нз 20,3 км. пруге 95,500.000 

Укупно динара:   1.615,200.000 
Поред овпх пруга готовнх и предатнх саобра- 

hajy у 1931 години граднло се je још десег нових 
пруга и то у овим покрајипама: 

у Србији  169,7 км. 
у Јужпој Србији 74,2  км. 
у Боспи и Херцеговипи 45,4 км. 
у Војводини 26,3 км. 
у Хрватској и Счавонији 24,5 ћм. 
Дужина ових пруга износи 340 км. a no пред- 

рачупу кошта државу 1,209.700 000 дппара. Већи 
део ових пруга у току 1931 године био je завршен. 

Поред ових показапих трошкова око грађења 
овчх   пруга,   за   ово   послератно време,    оправљепо 

je темељито и предато саобраћају још 160,4 км 
разпих старих споредних пруга. Трошкове за њи- 
хово оправљање не можемо навести. 

У најновије време, пред крај 1930 године утро- 
шено je још за нсплату земљишта и за разие друге 
радове око довршавања железничких nocrpojeiha на 
пругама neh завршемим 374,800.000 дивара, a на 
пругама које се сада налазе у грађењу   212,000.000 

Из овога досадашжег прегледа грађења нових 
железница види се да je наша држава од Уједи- 
њењз изградила новнх пруга око 1558,8 км. и на 
то утрошила око 3.586.800 000 динара. У onaj број 
не улазе железнице које су сада у раду. Од ове 
количине није ии један киломегар изграђен у Црној 
Гори, a свега неколико километара у целој Зетској 
бановини. 

Тешко економско и финансијско CTaii>e у коме 
се сада палази наша земља, приморзло нас je да 
прибегнемо грађењу пруга са зајмовима путем фн- 
иансирања и грађеља од стране зајмодаваца, са от- 
платом апуитета у току 15 година. Овим путем су 
дате   у   грађење   до   краја   1932 године ове пруге: 

Пожаревац — Кучево 63 км. у износу 
263,000.000  дин 

Велес — Прилеп 86 км, у износу 
228,000,000 дин. 

Београд — Ресник 14 км. у изиосу 
39,000.000 дин. 

Београд — Панчево 26 км. у износу 
81,000.000 дин. 

Куршумлија — Приштина  С8 км. у износу 
222,000.000 дин. 

Приштипа — Ileh 60 км. у износу 
166,000.000 дин. 

Бихаћ — Кннн  88 км. у износу 
285,000.000 дин. 

Укупно динара 1.284,000.000 дин. 
One последње три пруге нису још отпочете, 

али угозори o љиховом грађењу су закључсни, 
Међу овим пругама којесу у програму грађења, 

путем финансираша, била je узета и пруга Прнбој 
— Пријеползе — Бело Поље у дужиии око 80 
км. ca коштаљем око 180,000.000 дннара. Понуда 
за гра1)ење ове пруге било je, a услови су били 
исти као и за остале, али се je од грађења оду- 
стало из иепојмљивих разлога. 

Ma која од ових пруга, које смо напред на- 
вели и no приоригету и no потреби грађења изо- 
стају од oue лимске пруге или од које било друге, 
која би имала npohn преко Црне Горе за Боку. На- 
рочиго када се знз, да се у пуно случајева то чини 
ради краће везе са извесним местом, a поред већЈ 
постојеће и добрг везе, док на другој страпи читаве 
покрајипе, као шго je Црна Гора, Санџак, Метохија 
и дио Боспе и Херцеговине,   који припада   Зетско 
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бановини, немају уопште никаквих железничких веза 
ни са најближим крајевима, a камо ли са центром 
државе. 

Поред већ изнетих пруга, законом су утврђене 
н делом дате у грађење још и ове пруге: 

Београд — Ресник — Лазаревац—Лајковац — 
Ваљево — Бањалука, као и пруге: Лазаревац — 
Аранђеловац — Топола — Крагујевац. Hi овим пру- 
гама налазе се у грађењу део Топчидер — Ресник, 
тунел Бела Река и Сарановац. 

Ваљево и Лајковац су везани преко Обреновца 
са Београдом пругом узаног колосека, или преко 
Чачка — Ужица и Сарајева са морем. Ме1)утим гор- 
њи и средњи ток Лима (Полимл3е) са варошима 
Плавом, Гуси1Бем, Апдријевицом, Беранима и Бјелим 
Пољем, немају путне везе са Пријепољем и Прибо- 
јем односно са жељезницом, пошто тамо није изгра- 
ђено још 50 км, пуга од Белог Пол.а до Прије- 
поља, као што није изграђен пуг Гацко — Фоча, 
свега 30 км., a пзчет je рад 1927 године. 

Из овога излагања ви сте видели, како се je 
од Уједињења na до данас спроводнла, a још и 
данас спроводи политнка rpaljeiba нових жељезннца 
у нашој земљи. 

Оааквом политиком изград11>е нових жељезница 
остављен je ваи сваког саобраћаја један велики и 
значајни крај наше државе и нема ни мало изгле- 
да да he се ова неправда убрзо исправити, те да 
he и они крајеви бити везани за центар наше 
државе. 

Како се ни у садашњем буџету не предвиђају 
радови у Бановинн, то народни посланицн из ових 
крајева с обзиром на све истакнуте чињенице, у 
овоме моменту, вемају никаквога расположења да 
гласају или не гласају за овај буџег. (Аплауз). 

ПотпреШседник др. Коста Поповпћ: Има реч 
известилац већине г. др. Анте  Кунтарић 

Izvestilac večine Dr. Ante Kuntarić: Gospodo 
narodni poslanici, suviše je kratio vreme da bi se mogao 
osvrnuti na sve one probleme koji zadiru u resor Mi- 
nistarstva saobraćaja. Posle iscrpnog ekspozea g. Mini- 
stra građevina koji je dao i u Finansijskom odboru i 
ovde u Skupštini, ja bi bio slobodan da se osvrnem 
samo na neke probleme koji možda nisu dovoljno osvet- 
ljeni i koji su od velikog interesa za ćelu zemlju. 

Ja bi, gospodo, u prvom redu hteo da govorim o 
stanovitim olakšicama na željeznicama koje mi u Pri- 
morju duž cele obale Jadranskog Mora tražimo radi 
prometa stranaca. Ja sam lanjske godine i ove godine 
u Finansijskom odboru predlagao jedan amandman koji 
nije primila ni Kraljevska vlada ni Finansijski odbor, 
da se posetiocima kupališnih mesta koji dolaze usled 
oporavka ili odmora na more, da im se dade besplatni 
povratak svojim kućama, ako lamo provedu izvjesno 
vreme. Ja držim gospodo, da bi ta olakšica bila u inte- 
resu državnih  željeznica, a isto   tako i u interesu naše 

celokupne narodne privrede. Kažem u interesu celokupne 
naše privrede s toga razloga što bi time porastao pro- 
met stranaca u našim kupalištima i što bi oživeli naši 
pasivni krajevi, a osim toga imalo bi to naročitu važ- 
nost u našem platnom bilansu, jer to znači stanoviti 
priliv strane valute, koja bi povoljno delovala na aktiv- 
nost našeg plaćevnog bilansa, jer nema sumnje da one 
hiljade stranaca koji dolaze u naša kupališta ostavljaju 
u našoj zemlji stranu valutu i time pomažu našu pri- 
vredu, pomažu turizam i rade na tome da te krajeve 
pretvore u aktivne. 

Taj amandman propao je u Finansijskom odboru 
i ako je važan iz ekonomskih razloga, kao i iz poli- 
tičkih i nacionalnih, jer susjedne zemlje koje nam u tom 
mnogo konkurišu provele su ovakve olakšice za promet 
stranaca. 1 ako to nije prošlo kroz Finansijski odbor ja 
sam uveren da će g. Ministar saobraćaja posvetiti tome 
pitanju onu važnost koja tome pitanju i pripada i da 
će i to pitanje biti pravilno rešeno u interesu prometa 
stranaca. 

Ja bi osim toga, gospodo, govorio još samo neko- 
liko teči o našem pomorstvu. U prvom redu ja bih hteo 
da podvrgnem kritici celokupnu našu administraciju po- 
morstva, jer od najnižih vlasti, lučkih izaslanstava imata 
administracija da prodje kroz križni put dok dođe do 
Ministarstva saobraćaja kao vrhovne instancije. Mi koji 
smo imali u praksi da radimo znamo, da jedan akt mora 
da prode ceo ovaj put, zbog čega mnoge stvari pro- 
padnu i ne mogu pravilno i na vreme da se rese baš 
zbog te otežane administracije. Po našem mišljenju 
ovakova administracija ne odgovara potrebama naroda i 
ja bih zbog toga predložio da se reorganizacija provede 
u pravcu da se pomorska uprava podeli po obali Ja- 
dranskoga Mora t.j. na pojedine banovine. Na taj način 
dobili bi nekoliko oblasti, koje bi mogle nazvati po- 
morskim inspektoratima, koji bi vršili policijsko pomor- 
sku službu na obalama Jadrana. Nažalost, moram kon- 
statirati da pomorska direkcija u Splitu ne vrši one 
funkcije, koje su joj namenjene bilo zbog toga što joj 
je kompen'.encija malena, bilo zbog toga što ne može 
objektivno promatrati interese cele obale Jadran- 
skog Mora. 

Ja bih stoga bezuvjetno predložio i molio da se 
i to pitanje uzme u ocenu, da se počne sa provođenjem 
organizacije pomorske uprave, kako bi ona odgovarala 
ne samo interesima pomorstva nego i interesima na- 
roda, kome to pomorstvo ima da služi. I ako je naše 
Primorje samo po sebi pasivan kraj, ipak vidimo da po 
pojedinim srezovima postoje poljoprivredni referenti, 
premda u ćelom tom pasivnom području, kršu nema ni- 
kakve poljoprivrede i bilo bi kud i kamo svrsi shod- 
nije da se općoj upravi dadu ribarski stručnjaci koji 
bi mogli biti i najniže pomorske vlasti. Tu bi trebalo 
provesti jednu reorganizaciju sistematski, jer i tih struč- 
njaka nemamo u dovoljnom broju pa bi trebalo pro- 
vesti na visokoj školi seminar za ribarstvo i tako stvo- 
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riti ribarski kadar koji bi mogao da vodi onu blago- 
tvornu funkciju na razvitak ribarstva na obali našeg 
Jadrana. 

Kad sam već došao gospodo na ovu temu, ja bi 
hteo da spomenem i pomorsko ribarstvo koje je od 
eminentne   važnosti za ćelu našu  nacionalnu privredu. 

More je izvor blagostanja i što u plodnim kraje- 
vima naše otadžbine polje znači seljaku, to isto znači 
primorcu more. To more skriva svoja bogastva u ribi 
i drugim produktima mora. Ono također ima jednu emi- 
nentnu važnost za saobraćaj jer drži vezu sa celim sve- 
tom. I kad bi se te sve, kako bih rekao, prednosti 
preimućstva koje more daje našoj zemlji, iskoristile, kao 
što bi trebalo da bude, to bi bezuslovno doprinosilo 
aktivnosti i unapređenju ovih   naših   pasivnih    krajeva. 

Ribarstvo je kod nas na početnom razvoju i baš 
kad se ono počelo da razvija i kad fse naročito Mini- 
starstvo poljoprivrede trudilo da to ribarstvo po mo- 
gućstvu potpomaže svima sretstvima, nastao je jedan 
spor, kolizija nadležnosti između Ministarstva saobraćaja 
i Ministarstva poljoprivrede. Taj spor, jasno je da mi 
ne možemo tokom ove budžetske rasprave da rešimo. 
Ali traže prilike da se to pitanje čim hitnije i isprav- 
nije reši. Naše je mišljenje da bi ribarstvo kao takvo 
trebalo da pripadne pod komptenciju Ministarstva po- 
joprivrede, a pod kompetenciju Ministarstva saobraćaja 
da ostane pomorska policija. 

Istina je da naše ribarstvo spada danas pod kom- 
petenciju Ministarstva saobraćaja, pa to može da ima 
svoje istorijsko opravdanje, jer ribars'vo kao takvo nije 
bilo negovano sa strane državnih vlasti, ali danas kad 
mi ribarstvo smatramo t^kode jednim delom naše na- 
cionalne privrede, mi tražimo da se tome pitanju po- 
sveti naročita pažnja. Mi znamo da ribarstvo ni u jed- 
noj pomorskoj zemlji ne potpada Ministarstvu saobra- 
ćaja i to možemo lako da dokažemo zakonodavstvom 
naših suseda, i ja se pozivam na Italiju. 1 to pitanje je 
potpalo pod Ministarstvo saobraćaja iz toga razloga što 
je ono iz pomorske^ policije prisvojilo sebi kompeten- 
ciju i za ribarstvo. Činjenica da Ministarstvo saobraćaja 
vodi registar trgovačke mornarice, motornih lađa i la- 
dica, brodova i dr. Zatim što vrši policisku s!užbu u 
odnosu medu ribarima i glede samog ribarenja, ono još 
nije pozvano da vodi ekonomsku, ja bih rekao i naci- 
onalnu privrednu ribarsku politiku, jer Ministarstvo sao- 
braćaja i po svojoj kompetenciji i рз svojoj organiza- 
ciji i po svome resoru, ne može da se brine glede is- 
pravne organizacije samoga ribolova, glede modćrni|ih 
sredstava i načina ribarenja, glede organizacije ribar- 
skog staleža, koji je pitanje eminentno socijnlno, za- 
tim ne može da se bavi pitanjem prodaje ribe, pita- 
njem konzerviranja te ribe i tako dalje. To je bezus- 
lovno jedan duboki problem privredni, koji bi svakako 
trebalo staviti pod kompetenciju Ministarstva poljo- 
privrede. 

Ja bih time svoje naziranje glede samoga ribar- 
stva završio, moleći Kraljevsku Vladu da pitanje spora, 
koji je nastao između Ministra saobraćaja i Ministra 
poljoprivrede što pre rese radi povoljnog razvoja na- 
šeg ribarstva. 

Osim toga, gospodo, ja sam spomenuo još dva 
pitanja, koja zadiru u naše jadranske ili pomorske in- 
terese. Jedno je pitanje o parobrodskim društvima, a 
drugo pitanje: kapetana i mornara koji su kod naše 
trgovačke mornarice zaposleni. 

Ja neću, gospodo, da vas zamaram i da vam iz- 
ažem veliku važnost trgovačke mornarice, kao i ulogu, 
koju ona igra kod našeg izvoza, i koliko ta njena u- 
loga utiče na naš platni bilans, kao i za onu veliku 
funkciiu, koju naše trgovačko brodarstvo vrši na oba- 
lama Jadranskog Mora, i izvan njega. Mi svakako tra- 
žimo od Kraljevske Vlade, da se tome pitanju pokloni 
najveća pažnja, i da se jednom reši to pitanje pomoći 
našoj .rgovačkoj mornarici, koja se žali na maćehinsko 
postupanje prema njoj, iako zaslužuje da joj se obrati 
najveća pažnja za njezine privredne i saobraćajne fun- 
kcije. 

Osim toga.gospodo, ima da se reši još jedno hitno pi- 
tanje, a to je pitanje naših kapetana i mornara, koji su na- 
mešteni kod trgovačke mornarice. To je, gospodo, u istini 
jedno vrlo teško pitanje, i jedan bolan problem, o ko- 
me je već bilo govora u Narodnoj skupštini, a o kome 
je podneo i interpelaciju naš drug g. Metikoš. Na to 
pitanje kao emininenlno socijalno trebalo I bi obratiti 
po njegovoj važnosti najveću pažnju, i da se pomog- 
ne onim našim vrednim kapetanima i mornarima, koji 
su proveli ceo svoj vek, probijajući more po celome 
svetu, a koji po svojoj sposobnosti dolaze u prvi red 
pomoraca pred svim ostilim pomorskim narodima. 

S lim, gospodo, znvršavam i neću da ulazim u 
druge probleme, o kojima je ovde već govoreno i ras- 
pravljano, a o kome je i sam g. Ministar saobraćaja u 
svom ekspozeu govorio. Ja bi samo molio da svima 
ovim pitanjima k ije sam ja podvukao, obrati Kraljev- 
ska Vlada naročitu pažnju, a ja izjavljujem da ću sa 
svoje strane    glasati za   budžet.    (Živo    odobravanje i 
pljesak.) 

' ПоШпретссдкик др. Авдо Хасачбеговић: И- 
ма реч ннродни п.)слани* г. Стра>ии.а Бприсављ^вић. 

Страхнља Борисављевнћ: Г спод > народни 
посл^ници. ja хоћу овде да изјавим да ja no пуно 
п>ихв*ћам изјаву коју je прочитао овде наш прија- 
тељ и друг Миљан Радоњић a која се односи na 
наше саобраЈпјне поилике. После ове изјаве, ja не- 
hy да говорим o овим приликама, no UTO сам o њи- 
њима гонорио и у ФгшансиЈСКом одб »ру, али не мо- 
гу да пропустим прилику, да не кажем неколико 
речи o једном питању, које врло осетно тангира 
целу нашу Зетску б новину. To \с питање, господо, 
наше тарифе приликом изаоза наашх продукиа у 
иностранство. Једиаа грана   наше    привреде,    којом 
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се бави готово цео народ из Зетске   бановине,   то 
je сточарство, које једино нмамо за извоз.   Ми мо- 
рамо да се старамо, да се наша ситна  стока извезе 
благовремено, јер наш народ    отуда    црпи    једини 
свој приход. Ми смо имали за извоз у Грчку један 
контигенат од 640.000 комада ситне стоке, али    од 
те количине ми смо успели да извеземосамо 440.000 
комада. Према овоме све ono што није  извезено то 
je, господо, чист минус. A то   није    извезено    само 
због нашег саобраћаја и због тар^фе, коју   je    Ми- 
иистарстно саобраћаја прописало.    Господо,    ми    не 
можемо да оставимо у нажности и  данас ону тари- 
фу, која je прописана пре две до три   године, дак- 
ле у време, кад je ситна стока и   сгочарски пронз- 
води били скупљн трп пута него данас. Јер пре три 
годиие, господо, за један вагон, ситне стоке   доби- 
јало се око 40.000 дин, a  данас    се   добија    свега 
10.000 динара. 

Ja само питам госаодина Мннистра, je   ли мо- 
ryhe да једап рад који претсгавл>а 40.000   вреднос- 
ти, a данас 10.000, може да поднесе исте   трошко- 
ве. У прошлој годиии упутио сам једну претставку 
Министру саобраћаја и молио га да   ове   чиљенице 
које дапас нанодим овде, a које сам изкео и у  Фи- 
нансијском одбору упажи, a из којих разлога г. Мн- 
нистар то није могао да учиаи, мепн   je   пепознато. 
Ja чиннм послецњн апел на Мииистра   саобраћаја и 
молим га да овом питаљу посвети нарочиту пажн.у, 
јер у току два  до три месеца почеће   извоз    сгоке 
и ми морамо то питање до тада да пречнстимо   та- 
ко да бисмо нашим грађаннма, који једнно то сред- 
стно имају за извоз омогућнли, да то своје   једино 
газдо1!а11>е регулншу бар у неколико повољно. 

Не могу господо a да се са оиога месга не 
захвалим г. Мпнистру саобраћаја, који je ла1вске 
године указао прнвредннцима приликом транспорто- 
вања стоке велике олакшице, тако да се можемо 
похвалити да je оно бнло потпуно у своме реду и 
не бисмо желелн ништа друго него да и у овој ro- 
дини буде исги ред на желЈезницама као што je био 
прошле године. O осталнм питањима    која    су    ме 

жан, т.ј. да се иђводи саобраћајни програмски рад, 
како са техннчке тако и са фннансиске и комерци- 
јалне стране. To није случај са г. Радивојевићем 
који je на свом положају министра саобраћаја остао 
т(јлико дуго. (Један глас: Колико je он остао?) Па 
рачунајте од 6 јануара 1929 год. na до сада, na у 
нме Бога и даље нека буде. 

Саобраћај je једна врло важна ствар   не   само 
са прнвредне стрпне, пего je важна ствар, нарочито 
и због тога што саобраћај врши на свима   линијама 
ово уједињаван.е, спајање крајњих тачака    са    цен- 
тром и ценгра са крзјњим тачкама. Једна паметна и 
политички изведеиа  мрежа cao6paliajHa   je    у    исто 
време и жива снага која везује   земљу у једну    це- 
лину. Поред социјалног, националног и   политичког 
свакн cao6paiiaj врши још и особнто значајцу прив- 
редну улогу, и зато господо, саобраћајни буџет не- 
сме да бупе на терету опшгем државиом газдинству, 
Beli   напротив, добар саобраћај оживљује  привреду. 

Саобраћајнн буџет то je   иека   прста   инвестн- 
цнје која понећава и   снажи   привредни живот јед- 
дога парода.   Послератни буиети  морали су предви- 
ђати расходе за обнову саобраћаја и морамо казати 
да je заиста посгигпуг један   гигански   резултат   за 
саобраћај    који   je био   тако   рећи уннштен, са ра- 
зрушеним мосговнма покнданим пругама, без   локо- 
мотиве и вагона, требало je миого рада да caoopahaj 
дође у овакан ред, какав je данас, кад се  не oceha 
внше ник^ква разлика у (мобраћају д^лазеНи из Ев- 
ропе и пролазећи кроз нашу   земљу.  Господо, при- 
ходи саобраћаја су били таквн да   су били потпуно 
активни и процентуални   вншак   прихода   neibao   се 
за последње 3 године: 1928 и 1929 око 2,35%, 1930 
3 05%, 1930|31 3.45%. Овај вншш господо, трошен je 
на успостављење саобраћаја, на плаћ^п.е апуитгта за 
откуп прнватннх железница, на инвестиционе радове 
око rpaljeiba нових жељезннца. Господо, мн морамо 
овде нарочито нагласнти специјалпо и са политичке 
страпе да je вредност репарационог материјала бнла 
исто тако велика и no Девисоном плану. Југослави- 
ја има да добије на рачун репарација у   току   1837 

интересовала говорио сгм у   финансијском   одбору.     Г0Д' око 8'' милиона   златпих   марака.   Господо, ми 
Изјавл.ујем да ћу гласати   за буџет    Министарства    се нисмо одрекли тога, и ми можемо рећи   да   смо 
саобраћаја. 

Пошпрстссдиик Др, Авдо Хасанбеговић: Реч 
има г. Мита Димитријевић. 

Мита Димитрнјевић: Господо народни no- 
сланици, данашњи Министар саобраћаја има ту сре- 
нну околнист за извођење својнх послова да je нај- 
дуже остао и управљао на том месту. Од 1919 год. 
до 1929 год., за 10 годнна било je око 20 минис- 
тара саобраћаја, т.ј. na сваких 6 месеии no 2. Било 
je Мипистара no чегпри и no пет месецн и због To- 
ra није било one сгабилпости, ннти оног здравог 
копгипуитета да се настави један програмски рад, 
којн je у Министарсгву саобраћаја   специјално    ва- 

увек у положају тражења те суме, која he бити 
можда сада мучна историја, али с друге стране мо- 
жемо рећи да je Министарство саобраћаја, госаодо, 
досада извукло на рачун репарације пешто више од 
2 милијарде, одтога возии парк бно je у влдности 
од једне mio милијарде. Сав Taj реп.-рзциони мате- 
ријал, којн je био добивен као резултаг поб де na- 
me Србије, сав тај репарациони материјал раздат je 
широм наше земље, и то je био један знач колико 
се у тој централистичкој pannjoj политици није во- 
дило рачуна само o уским границама Србије, него 
се тај сав репарациопи матаријал, који je плод доби- 
вен од толико ратних жртава наших да се   сав   тај 
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репарацнонп материјзл давзо у целој   нашој   земљи 
и свима покрајинама. 

Господо, што се тиче саме изградње жеље- 
зничке пруге и у томе je било исто. И ако смо ми 
им?лн један централистички режим, распоређени су 
радови тако, да су без мало све области добиле 
много изграђених пруга. У Србијч paljeno je ско 
366 км., у Јуж. Србији 227 км. у Босни и Херцего- 
пини 82 км., у Војвсшши 37 км., у Хрв^тској и Сла- 
вонији 445 км., у Словеначкој 37 км., у Далмзцији 
23 км. Кад упоредимо ове цифре ми морамо консат- 
товати да je највећи број новпх пруга за послератно 
нреме саграђено у Хрватској и Сла1шнији, то je 445 
км. у вредности око 461 милчон, a у Србији из- 
paijfHO 366 километара ируге. Mu, господо, морамо 
специјално да нагласимо да je изгадња жрљс.зница 
у Јужној Србији вршена врло брзо и да су из- 
rpal)?He пруге баш на оним лииијлма које сачиња- 
вају географске н привредне артернје у нзшој Јуж- 
ној Србнјн.Међутим, лннијамаизграђена je 1932 годи- 
не пруга Велес—Прилеп која чини једну целицу са 
пругом Прилеп—Битољ. Цела ова лннија износи око 
204 км. Кад се осврпемо само na Јуж. Србију по- 
сле    рата изграђеноје: 

Велес-Шгип-Кочане 1923 - 26год. 87кил. 140 мил. 
БитоЛ)-Г1рилеп 1928-1929 46 км.     75 милиона 
Рашка-К.   Митровица   1928-1930 

63 км. 185 милиоиа 
196 километ. 300 милиона 

У програму поред већ започете пруге Велес- 
Прилеп 88 км. још и пруга Скопље-Гостивар-Кичево- 
Охрид и пруга Охрид-Битољ. За ове пруге већ су 
израјјени плановн a грађење одобрено законом од 
14   маја   1927 године, чија je потреба очевидпа. 

Пругом Рашка-К. Мчтровица преко Краљева- 
М. Крсне   иајкраћи   пут   од Бесрада  до   Скопља. 

Пруга Приштнна-Пећ која наставлза пругу Про- 
купље-Приштина, raKolje je пред грађељем. 

Значај ове пруге лежи у везивању Мегохнје, 
која се везује са важним цепгрима на север што 
чини део јадранске пруге. 

Господо, ми морамо истаћи да je у програму 
жељезничке мреже остала увек од традиционалне 
цажностн јадранска пруга, која je и пре рата симво- 
лизирала идеју наше екопомске еманципације и која 
je најзад добила своју символизацију у привредној 
политици из рата 1912 и 1913 годвне са изласком 
na море. 

Господо, ми стјјимо још пред грађењем вели- 
ког моста преко Дунана, И данас, кад говоримо o 
Малој Аптанти, кад прокламујсмо Малу Антанту и 
ibeu политнчки значај, ми тим самим истичемо зна- 
чење грађења моста преко Дунавз који he всзи1)ати 
нашу Југославију са Румуннјом a с друге стране ве- 
зивати je се Јацраном. 

Гослодо, у име свајих другова из Ј. Србијр, ja 
сматраи за специјалну дужност да у овоме времеиу 
кад се тетко долази до нопца, кад тешко могу на- 
ћи зајмове na страни и много јаче земл.е него што 
je наша, с обзиром na све те фниансиске тешкоће 
морам да одам признање Г. Министру саобраћаја, да 
je нашао могућности да прави пруге и ствара јед- 
пу широку жел)езничку мрежу која he корисно да 
псслужи за наш економски разиој н специјално за 
уједишеит наше pače на другим линијама од центра 
ка периферији и обратно. 

Зато специјално дајући ово признгње Госчоди- 
ну Министру саобраћаја, ja сам особито радостап 
што Morv изјавити у име мојих другопа cn Југа да 
ћемо једнодушно и са једном необнчном радошиу 
гласати за буџет Министсфства саобраћаја. 

ПотПрешседник др. Авдо Хасанбеговм!!: Има 
реч г. Др. Метикош. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici, 
budcet rečne plovidbe za 1933J34 godinu odobrava se 
u iznosu: rsshoda — 95.022.306 dinara. 

Moramo odmah istaći, da je ovo prvi približno 
realni budcet rečne plovidbe pošto odgovara njenim 
presečnim i verovatnim prihodima. Ovogodišnji budžet 
rashoda rečne plovidbe iznosi 107,732.319 dinara, a 
raniji budžeti rashoda iznosili su od 122—154 miliona 
dinara i sem jedne 1929 godine nikada nisu mogli biti 
ostvareni. 

Opšta ekonomska depresija, koja se oseća u svima 
privrednim preduztćima, zahtevala je i Rečnu plovidbu 
i njeni se prihodi počeli znatno smanjivati od 1930 
godine. 

Ovo smanjivanje prihoda trebalo je biti uravnote- 
ženo smanjivanjima rashoda u budžetima Rečne plovidbe, 
ali to nije bilo učinjeno. Ja sam poredio nekoliko po- 
slednjih budžeta Rečne plovidbe medu sobom, pa sam 
utvrdio: da su na protiv pojedini izdatci na agencisku 
službu, saobraćajnu službu i nabavke uglja srazmerno 
rasli dok su poslovi   i prihodi   Rečne plovidbe opadali. 

Ovakva budžetska politika Direkcije rečne plovidbe 
morala ja dovesti Rečnu plovidbu u veoma teško i bez- 
izlazno finansijsko stanje, tako da je danas u pitanju 
opstanak i same ustanove i njenog osoblja sa porodi- 
žama, ako se brzo ne nade izlaz iz ovoga stanja. 

Iz bilansa Rečne plovidbe ne može se dobiti tačna 
slika o njenom finansijskom stanju, jer taj bilans nije 
tako zvani skriveni bilans, već je netačan, lažan, a to 
s toga što se iznosi sviju opravki knjiže u korist pove- 
ćanja vrednosti Plovnog parka i što se ne vrše nikakvi 
otpisi. Na takve načine vesto je povećana vrednost 
aktive pa se dobija mnogo manja rallika između pasive 
i aktive nego što je stvarni deficit (100 miliona dinara). 

U stvari prema pt>datžima koje sam dobio u Mi- 
nistarstvu saobraćaja, finansija i šuma i rudnika, kao i 
prema dobljenim žalbama od raznih liferanata, koji me- 
secima   čeknaju   a isplate svojih likvidiranih računa na 
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kasi Rcčne plovidbe, pravi deficit Rečne plovidbe iznosi 
najmanje oko 100 miliona dinara — a to znači da je 
Rečna plovtdba u defižitu za čitav jedan svoj go- 
dišnji budžet. 

Prema „statistici plovidbe na rekama i kanalima", 
koju svake godine izdaje Ministarstvo saobraćaja, Rečna 
plovidba Kraljevine Jugoslavije prilikom osnivanja 1926 
godine imala je ovakav plovni park: 

46 remorkera sa        21.119 konjskih snaga. 
21 putnički brod sa    7.365 

472 šlepa sa 300.849 
Piema   .statistici  plovidbe na rekama i kanalima" 

za 1932 godinu   Rečna plovidba Kraljevine Jugoslavije 
imala je krajem 1932 godine mnogo manji plovni park: 

42 remorkera sa 20.344 konjskih snaga 
17  putničkih brodova sa    0.730 

427 šlepova i tankova sa 280.000 
Kada   sam   uporedto  sve zvanične statističke po- 

datke medu sobom, došao sam do neverovatnog rezul- 
tata: da je Direkcija rečne plovidbe na 6 godina svoga 
rada umanjila državni plovni park za 

4 remorkera; 
4 putnička broda; i 

45 šlepova sa preko 100.000 tona nosivosti. 
Ali to bi bilo umanjeno stanje brodova i šlepova 

za vreme rada Direkeije Rečne plovidbe za 6 godina 
delovanja prema zvaničnim podatcima Ministarstva sao- 
braćaja. U stvari današnje stanje državnog plovnog parka 
je još crnje i gore, jer od ovog ostatka jedna trećina 
parobroda je neispravna i zahteva temeljne opravke. 

Posle mojih kritika rada Direkcija rečne plovidbe 
prilikom prošlogodišnje budžetske debate, ja sam dobi- 
jao bezbroj pisama od stručnih brodaraca, koji su izno- 
sili strahovite greške današnje Uprave Rečne plovidbe, 
i koji su me molili za pomoć da se Rečna plovidba 
spase od propasti, a nama trgovina sačnva od zavisno- 
sti od stranih brodarstava. 

Osnovna greška, koju je učinila Uprava Rečne 
plovidbe a koju smo uočili i iz hohštaplerskih reklama 
iz naših dnevnih listova, bila je: bacanje miliona dinara 
na luksuzno uređenje putničkih brodova i priređivanje 
banketa na njima u današnjoj opštoj krizi, na štetu 
opravke teretnih brodova, remorkera, koji stvarno i do- 
nose prihod rcčnoj plovidbi. Takvim nerazumnim radom 
Uprava Rečne plovidbe seče dakle granu na kojoj stoji, 
to neće 6iti nikakvo čudo, ako se u novoj budžetskoj 
godini ne ostvari ni ovaj budžet od 95.000.000.— di- 
nara jer se nema dovoljno ispravnih remorkera ni za 
izvršenje redovnog posla. 

Kako su naopako trošeni milioni na nepotrebna i 
skupa luksuzna uređenja putničkih brodova, neka po- 
služi kao primer putnički brod: „Karadorđe". Gornji 
deo broda uređen je luksuzno prošle godine za preko 
2,000.000.— dinara; kako mu je korito koje nosi taj 
luksuz bilo slabo i dotrajalo, to ie ove godine poslat u 
brodogradilište u Peštu, da se izvuče na obalu i da mu 

se zamene dotrajali limovi u koritu. I sada možete za- 
misliti, šta će biti sa onih 2,000.000.— dinara luksuznih 
uređenja na gornjem delu broda, kada se na koritu 
počnu skidati stari limovi i teškim čekićima zakivati 
novi limovi! Dalje, putnički parobrod, „Aleksandar", 
čije je luksuzno uređenje stalo preko 2,000.000.— sada 
gazi oko dva metra — dakle za čitavih 30 cm. više 
tako, da će moći saobraćati samo pri velikoj vodi — 
dakle malo dana preko godine, a za sve ostalo vreme 
stajaće vezan u Beogradskom pristaništu. 

Druga osnovna greška današnje Uprave Rečne plo- 
vidbe jeste: manija za prepravkom parnih brodova na 
pogon naftom danas, kada je Rečna plovidba u teškim 
finansijskim prilikama i kada se nafta mora kupovati u 
inoslranstvu, i to u današnje vreme krize, kadu naši 
domaći rudnici ugija moraju smanjivati a čak i obu- 
stavljati proizvodnju uglja i otpuštati radnike usled opa- 
danja potrošnje uglja. Ma koliko bio jevtiniji pogon 
naftom nego ugljem, ipak smatram da jedno državno 
privredno preduzeće nije smelo preduzimati te prepravke 
danas, u doba teške privredne krize, kada time škodi i 
domaćoj industriji i svojim slabim kasama. 

Kada sam utvrdio da je Direkcija rečne plovidbe 
u deficitu za skoro čitav svoj budžet, i da ne dobija 
nikakve subvencije ni od Ministarstva saobraćaja ni od 
Ministarstva finansija, za mene je bila zagonetka: na 
koji se način uopšte održava Rečna plovidba? Ali je 
ova zagonetka ubrzo odgonetnuta. 

Nama, narodnim poslanicima, dolazili su sa žal- 
bama mnogi reducirani matrozi i ložači Rečne plo- 
vidbe. 

Nama, narodnim poslanicima, dolazili su predstav- 
nici brodara Rečne plovidbe sa optužbama, da im je 
Direkcija rcčne plovidbe nezakonito utrošila njihove kr- 
vavo tečene bolesničke i penzione fondove u iznosu 
oko 20,000.000.— dinara kao i fondove Rečne plovid- 
be za opravke plovnog parka u iznosu oko 15,000 000 
dinara. 

Najzad, od nas, narodnih poslanika, tražili su in- 
tervencije mnogi trgovci i industrijalci, kojima više od 
godinu dana nije plaćala račune    za    liferovanu    robu. 

Prema tome, bedna finansijska politika Uprave 
rečne plovidbe radi održavanja ustanove sastojala se: 
l.)u neplaćanju dugova i obaveza u zemlji i u inoslran- 
stvu; 2.) u neodržavanju i zapuštenosti dragocenog dr- 
žavnog plovnog parka od čijeg kvaliteta i zavise pri- 
hodi Rečne plovidbe; 3.) u otpuštanju brodarskog osob- 
lja, od koga jedino i zavise iskorišćavanja i promet 
brodova, i 4.) u nezakonitom trošenju fondova i pri- 
hoda na plate osoblja, a naročito na preterane plate 
Direktora i ostalih viših funkciontra Direkcije геспе 
plovidbe u doba, kada se godišnji bilansi završuju sa 
velikim deficitima. 

Kogod je poslednjih dana pažljivo pratio iz no- 
vina izveštaje sa sudskog pretresa o nestanku 324.000 
dinara iz kase Rečne plovidbe, video je žalosnu   orga- 
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nizaciju finansijskog odeljenja: novca je nestalo   iz ka- 
se — a niko nije kriv. 

Doznao sam da je isto tako u Agenciji rečne 
plovidbe u Beču nestalo preko 2,000.000 dinara i da 
istraga još nije završena iako je proteklo nekoliko 
godina. 

Ovakvo stanje i ovakva neuračunljiva finansijska 
politika Rečne plovidbe vcdi brzoj i potpunoj propasti 
ne samo ustanove nego i njenog mnogobrojnog oso- 
blja i porodica, jer, kad se zatvori radionica; kad bro- 
dovi i šlepovi postanu neupotrebivi; i kad se pootpuš- 
ta svo osoblje — nećemo valjda zadržati samo Direk- 
tora 1 njegove šefove odeljenja i otseka radi uspomene 
na srečne dane Rečne plovidbe, već ćemo zatražiti 
skupštinsku anketu, da tačno utvrdi odgovornost sviju 
i svakoga, koji su doveli do kraha Državnu rečnu plo- 
vidbu, koja je do pre nekoliko godina zauzimala prvo 
mesto medu svima brodarstvima na medun rodnom 
Dunavu. 

Nestručna i pogrešna finansijska politika Uprave 
rečne plovidbe rezultat je nestručnog i pogrešnog ra- 
da na svima poljima, pa prema tome ni njena komer- 
cijalna, saobraćajna i tehnička služba ne može biti dru- 
gojačija. 

Iz navedenih primera o upropašćivanju državnog 
plovnog parka, pokazao sam koliko je rđava tehnička 
politika Direkcije, pa je jasno da sa neispravnim i broj- 
no umanjenim parobrodima ne može biti ni dobre sao- 
braćajne politike. Tu se najbolje vidi koliko je Uprava 
Direkcije rečne plovidbe izgubila glavu: u pogledu put- 
ničkih brodova — sve je manji broj linija i sve su re- 
da putovanja; u pogledu teretnih brodova — sve je 
gore kombinovanje vuče šlepova i sve je veće lutanje 
brodova bez vuče. Ovakva saobraćajna politika poskup- 
ljuje režijske troškove i umanjuje i inače slabe prihode 
Rečne plovidbe. 

Sa komercijalnom politikom stoji se još gore. 
Uprava direkcije rtčne plovidbe žali se stalno na 

krizu brodarskih poslova, a ništa ne preduzima da iz- 
nalazi i omogućava nove poslove. 

Trgovci i industrijalci često nam se žale na ne- 
red i nehat agencija. Agencijsko osoblje nije provizi- 
jom zainteresovano u pridobijanju novih poslova, već 
svoje plate i dodatke vuče nezavisno od poslova, radi- 
lo se ili ne radilo. 

Podvozne tarife još su uvek veće nego što su 
bile pre rata, tako da je danas onemogućen prevoz ro- 
be, kojoj je cena znatno pala. 

Potrebna je dakle revizija i spuštanje tarifa, a ni- 
kako bolesne ideje o povećavanju tarifa, koje svuda 
daju samo negativne rezultate. 

Isto tako Agencije Rečne plovidbe moraju da ra- 
de neprekidno preko celoga dana pa i praznikom, a 
ne da se pridržavaju samo kancelarijskog radnog vre- 
mena i da stoje zatvorene u nedeljne i praznične da- 
ne. Sem toga, agencijsko osoblje treba   stalno da odr- 

žava vezu sa trgovcima i industrijalcima i da ih    uvek 
izveštava o kretanju brodova i tarifskim stavovima. 

U današnje doba krize ne može se više gledati 
samo na velike poslove, jer svet nema više para za 
njih, već se mora sve više računati sa manjim ali mno- 
gobrojnim poslovima. 

Ovakvi poslovi zahtevaju lakši saobraćaj, nego 
što je danas. 

Podite samo lađom od Beograda do Pančeva i 
posmatrajte sve nepotrebne teškoće oko prekrcavanja 
robe i putnika u željeznice, pa će te odmah videti, ko- 
liko se koče poslovi, što Rečna plovidba ni do danas 
nije postigla nikakve sporazume sa državnim željezni- 
cama za direktne karte i direktne prevoze putnika i 
robe ladima i željeznicom, kao što je to slučaj u ce- 
lome svetu — čak između državnih željeznica i priva- 
tnih brodarstva. Kod nas su još uvek putnici prinuđeni 
da u Pančevu ponovo vade karte za željeznice, a trgov- 
ci i izvoznici prinuđeni su da sa robom šalju sprovod- 
nike radi predaje iste željeznicama na dalju otpremu. 

Smatra se da je Rečna plovidba postavljena na 
čisto trgovačkoj osnovi, ali se iz svega ovoga vidi, da 
je ta osnova ostala samo mrtvo slovo na hartiji, pa se 
ne treba čuditi što kod ovakvog nerada i nerazumeva- 
nja Direkcije i njenih agencija sve više opadaju poslo- 
vi Rečne plovidbe. 

Pada mi u oči, da je Rečna plovidba prišla na 
svoju štetu brodarskoj zajednici u Beču, a nije poku- 
šavala da stvori sličnu zajednicu sa brodarstvima drža- 
va Male Antante; posle Ženevskog pukta Male Antante 
Rečna plovidba treba da raskine štetnu zajednicu u Be- 
ču, pa da uzme inicijativu za stvaranje zajednice sa 
Brodarstvom Rumunije. 

Sva ova zla Rečne plovidbe došla su zbog ne- 
savremene organizacije njene službe i njenog rada, kao 
i zbog neiskusnosti njenog upravnog osoblja na polo- 
žajima direktora i šefova odelenja. 

Organizacija Rečne plovidbe propisana je Ured- 
bom o organizaciji Rečne plovidbe od 1926 godine, 
a na osnovu Zakona o eksploataciji državnog plovnog 
parka od iste godine. 

Administracija službe u Direkciji rečne plovidbe 
tako je uređena, da je sva vlast u rukama jednog u- 
govornog direktora, koji se bira na 3 godine i koji na- 
čini sa državom takav majstorski ugovor, da mu Mini- 
star saobraćaja teško može otkazati službu i kad nao- 
pako radi. Za direktora se obično uzimaju mašinski in- 
žinjeri, koji dotle nisu imali nikakve veze sa Rečnom 
plovidbom. 

Na položajima šefova odelenja nalaze se mahom 
mladi i još neiskusni ljudi. Dakle sudbina Državne re- 
čne plovidbe i njenog osoblja zavisi od takvog direk- 
tora i takvih šefova odeljenja. 

Rečna plovidba je dragocena državna privredna 
ustanova, a njeno brodarsko osoblje čuveno je po svo« 
joj stručnosti na ćelom međunarodnom Dunavu,   pa je 
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kucnuo poslednji čas da se sačuva i ova ustanova i 
ovo osoblje. Osoblje Rečne plovidbe ima naročiti svoj 
status i naročite plate; ono stvarno i nije državno o- 
soblje, te nesumnjivo i to utiče пз neuspeh ustanove, 
naročito kada mu je Direkcija nezakonito utrošila nje- 
gov bolesnički i njegov penzioni fond, i kada se oni 
ni ste strane ne smatraju  osiguranim. 

Sve ovo jasno govori, da svo osoblje Rečne plo- 
vidbe treba putem naročite zakonske uredbe prevesti 
na Zakon o državno-saobraćajnom csoblju, a diroktora 
postaviti iz redova odgovarajućih činovnika Ministarstva 
saobraćaja. 

Gospodin Ministar saobraćaja, kome je sve ovo 
besumnje poznato, podneo je dva korisna amandnama 
za uređenje sviju ovih prilika u Rečnoj plovidbi: jedan 
za prevod osoblja Rečne plovidbe na Zakon o držav- 
nom saobraćajnom osoblju, i drugi — za donošenje 
nove uredbe i o ovom privrednom preduzeću. 

Pozpravljajući ove amandmane, molim, gospcdna 
Ministra saobraćija, da ih u interesu ushnave i osoblja 
što pre privede u delo, s tim, da amandmane za prevod 
na Zakon o državnom saobraćajnom osoblju važi sa 
sve činovnike i službeoike Rečne plovidbe, poštn se 
isti godinama za to bore, i da se to raguliše naročitom 
zakonskom uredbom, koja bi i ovim službenicima pri- 
znala sva ona prava, koja su prilikom prevođenja na 
č'novničke zakone priznata svima ostalim državnim 
službenicima. (Odobravanje i pljesak). 

Potpretsednik Dr. Košta Popović: Ima reč g. 
narodni poslanik g. Pavlič. 

Alojz Pavlič: Gospodje narodni poslanci čast mi 
je, da gospodu   ministra  prometa   izkežem   zahvalo za 
njegov strokovni ekspoze. Čitali sem vse ekspozeje pre 
jšnih prometnih ministrov   od gospodina   ministra Jan- 
kovića do Kojića, Sušnika in drugih in moram priznati 
da ni niti eden izmed teh   dal   tako strokoven ekspoze 
tako letos   kakor   tudi   lansko leto ko   naš  sedanji mi- 
nister prometa. Ker je že   pozno — polnoč je že pro- 
šla ne bom govoril o   številkah, ampak   bom izrazil le 
par svojih želja. Res   pa je vsled   ekonomske   kiize in 
radi pada izvoza in uvoza promet pri nas zelo nazado- 
val bi jaz vendar prosil g. ministra prometa, da naj bi 
se proga Zidanimost —Zagreb popravila. Tračnice so že 
pripravljene, leže v travi in rjave,   pragovi so tudi  pri- 
pravljeni in jaz vem,   da bi gospod   minister lahko na 
kak način dobil potrebne   kredite.   Proga Zidanimost — 
Rajhenburg je v „tako   slabem stanju,   da  je nevarnost 
za potnike. Ta proga je vendar   kakor tudi proga Beo- 
grad—Niš ali Djevdjelija mednarodnega značaja in ža- 
lostno bi bilo če bi se na tej progi   radi velikih ovin- 
kov zgodila kaka nesreča, zato bi prosil gospoda mini- 
stra, da bi se to kar se je že načelo izpeljalo  vsaj te- 
kom tega leta da   bi ta   proga   bila   popravljena in če 
je mogoče položile nove tračnice, tako da bi imeli dvoj- 
ni tir iz Beograda   do  Rakeka   in  Jesenic.    Ta dvojna 
proga bi bila velikega pomena za Slovenijo in Dravsko 

banovino. Enako je potrebna   proga   Kočevje—Delnice 
ali Srpske Moravice za katero imamo že več trans. Ve- 
liko se je o tem že govorilo   in ker je ta   proga stra- 
teškega značaja bi bilo   potrebno,   da bi se že čimprej 
začelo z gradnjo. Potem je majhna proga Št. Janž Sev- 
nica komaj 12 km dolga, ki je tudi strateškega značaja. 
Nadalje bi bila potrebna proga, ki je tudi že   trasirana 
Varaždin—Ludbreg—Koprivnica. Kdor pozna naše lepo 
Podravsko dolino bo želel,   da dobi   Podravje čimprej 
to    železnico,    ki    je    tudi strateškega    (Glasovi:   Ta- 
ko je!) Obenem bi imel prošnjo, da bi se gradnja   kri- 
žišča v Zidanem mostu dokončala za kar bi bilo potreb- 
no le par miljonov. To bi se moralo   čimpreje   dokon- 
čati ker bo križišče v slučaju vojne velikega pomena in 
ker ne vemo nikdar v naprej,   kaj nas čaka bi se mo- 
ralo z delom pohiteti. Gospod minister prometa je go- 
voril, da je autobusni promet zelo škodoval dohodkam 
železnic. Tu moram j iz,   da konstatiram, da smo imeli 
v ljubljanski direkciji   zelo sposobnega   direktorja   ki je 
sedaj prestavljen v Subotico, gospoda   inžeuerja Klodi- 
ča. Kaj je on napravil, da bi pobil konkurenco autobu- 
sov? Na progi Kamnik — Ljubljana   je   vpeljal    vlake 
z brzino 40   km na   uro   in sicer 6 vlakov,   in ker so 
vlaki dobro vozili so ljudje spoznali,   da   je boljše po- 
tovanje z železnico in   tako autobusni   promet   ni več 
konkuriral železnici. Ravno tiko bi bilo želeti, da bi se 
povečala brzina   vlakov na progi  Celje—Dravograd na 
40 km, da   bi se   konkuriralo   autobusnemu   prometu. 
Obenem bi imel  par prošenj katere sem že večkrat iz- 
razil gospodu ministru, i. s,, da bi dobili ruši stari upo- 
kojenci пагај legitimacije, ki so jim bile zagarantirane 
v rimskem paktu in tvorijo del njihove penzije. Na po- 
budo trgovske zbornice   se   jim   je ta   pravica odvzela 
ker so rekli trgovci,   da žeUzničarji   zlasti   upokojenci 
trgujejo, da voziejo na pr.   iz Brežic   v Zagreb   blago 
katero tam prodajajo. Tudi v Avstriji   se   je   dogajalo, 
da je eden ali drugi trgoval in če so ga zalotili so do- 
tičnemu odvzeli legitimacijo, ne pa vsem. Jaz bi prosi 
gospoda ministra   da   bi   se   tem   starim   upokojencem 
dovolilo vsaj   trikrat   na   mesec   brezplačno   vožnjo na 
glavnih progah kakor   Zagreb—Ljubljana iu   da   bi se 
jim dovolilo, da se lahko do 80 km brezplačno vozijo. 
Ravno tako bi prosil, da naj se staro upokojencem juž- 
ne želesnice spremeni penzija katero prejemajo še v kro- 
nah, v dinarsko valuto. Oni so plačevali   svojo penzijo 
v zlati valuti. Imamo personalne hiše tako v Mariboru, 
Ljubljani, Zidanem mostu katere   nosijo precej   dohod- 
kov in iz dohodkov zato bi se gotovo našel kak mo- 
dus, da bi se tem   starim   upokojencem   vsaj   na stara 
leta omogočilo boljše življenje ko sedaj   prejemajo ko- 
maj 10—20 dinarjev   penzije. Če bi se to rešilo,   bi se 
kraljevska   vlada kakor   tudi gospod   minister  prometa 
med staro upokojenci najbolj proslavil. Da ss bo to re- 
šilo se je že večkrat obljubilo — vsi dosedanji ministri 
so obljubili a nikdo   tega ni izpolnil.   Še eno   prošnjo 
imam. Jaz kot poslanec sreza Laškega kjer se nahajajo 
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največji rudniki v naši državi Trbovlje in Hrastnik bi 
prosil gospoda ministra, da bi se vsaj za 5% zvišal 
kvota naročil pri Trboveljski družbi. Ne mislim o tem 
obširnije govoriti ker sem se prijavil kot govornik tudi 
pri pretresu preračuna ministerstva šuma in ruda, toda 
ker je to aktueino v Hrastniku in Trbovlju, ker name- 
ravajo zapreti rudnik prav tako tudi v Hudi jami, kjer 
je nedolgo tega prišlo vsled reduciranja 115 delavcev 
do velikih izgredov, vsled katerih so mnogo delavcev 
zaprli, bi bilo potrebno, da prometni minister poveča 
nabavo premoga pji Trboveljski družbi, da bi se to ne 
zgodilo, in bi se izognili bodočim.izgredom. Omenjam, 
da je v Trbovlju okrog 3 000 delavcev brez posla. Iz 
vseh strani so se vrnili iz Fiancije in Belgije, zato bi 
prosil kraljevsko vlado in gospoda ministra, da se pos- 
krbi delo za te nezaposlene kje drugje ali pa naj se 
naročila pri Trboveljski družbi povečajo, da se omogo- 
či zaposlitev tth bresposlenih. Ne mislim jaz braniti Tr- 
boveljsko družbo. Omenil sem to le ker je to sedanje 
stanje stanje v Trbovljah silno neravno, ker so ljudje 
silno nezadovoljni zato prosim, da se moja upravičena 
prošnja upošteva. Ker sem jaz z dosedanj:m delom go- 
spoda ministra zadovoljen, ker je on ne samo strokov- 
njak ampak tudi železničarjem popolnoma naklonjen, 
bom z velikim veseljem glasoval   za njegov   proračun. 

Потпретседпик Др. Акл.о Хасанбеговнћ: Има 
реч народни послапнк  г. Фердо Шега. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanic', prošle 
cam godine upravio pitanje na g. Ministra saobraćaja u 
predmetu izgradnje novoga železnićkog mosta preko 
Save kod Zagreba, jer je sadanje ruševno stanje mosta 
takvo da preti skoro obustava svakog saobraćaja a i 
možda koju težu katastrofu. 

G. Miaistar mi je doduše odgovoro i nastojao 
me utješiti, ali me nije uverio, da nisu moja predvi- 
danjj ispravna. Taj je most sagrađen pre 70 godina za 
dnevni promet od tri vlaka, a sad tim mostom prolazi 
oko stotinu vlakova dnevno sa mnogo većim teretom 
nego oni pre 70 godina. Sve to ustanovilo je nepri- 
strasno stručno povereništvo Oblasne direkcije u Zagrebu 
koje je pregledalo taj most 17 maja 1926 godine, i 
došlo do rezultata, da je stanje mosta opasno i da je 
katastrofa neizbežna. I kasnija stručna poverentva usta- 
novila su isto pogibeljno stanje, samo su predlagala 
privremene popravke, koji na sigurnosti mosta na dulje 
vrijeme ne bi mo^li ništa promjeniti. Obustava prometa 
preko Save bila bi sramota za našu državu pred ćelom 
Evropom, bila bi šteta za uvek nenadoknadiva a ne- 
predvidljive i teške posledice baš sada kade nam mora 
i te kako besprikorno funkcionirati saobraćaj prema 
Zapadu. 

Kako je ovaj most spojnica cele provincije naše 
Savske banovjne a i drugih krajeva t.j. Bosne, Dalma- 
cije i Hrvatskog primorja za gradom Zagrebom kao 
privrednim, kulturnim i narodnim središtem, to je pitanje 
izgradnje  ovog  mosta,   obzirom na zahtev tih krajeva 

postalo i političkim pitanjem, s toga moji poslanički 
drugovi i ja iz Savske banovine jednodušno tražimo 
bez odgađanja izgradiju toga mosta. 

Kao narodni poslanik grada Zagreba ujedno tra- 
žim U Zugrebu izgradnju tri nova podvožnjaka i sa- 
vezno sa izgradnjom mosta preloženje pruge, sve to 
prema već odobrenim osnovama, što je potrebno i za 
daljni razvitak i proširenje grada Zagreba. 

Sa finansijalne strane tu ne može biti poteškoća, 
jer kada se nade stotina milijuna za razne saobraćajne 
izgradnje u južnim krajevima naše države, onda se bez- 
uvjetno mora naći sretstva za izgradnju savskog mosta, 
toga sada u našoj državi najvažnijeg saobraćajnog 
objekta. 

Gospodo, ja ovo pitanje, neću dati skinuti sa 
dnevnog reda tako dugo, dok se sa strane Kraljevske 
vlade ne udovolji ovom pravednom i obrazloženom 
zahtjevu, 

U nadi da će se to tako i zbiti,   ja  ću glasati za 
budžet Ministarstva saobraćaja. (Odobravanje i pljeskanje) 

ПоШПретседнак Др. Авдо Хасанбеговнк: Реч 
има народми посланик г. Милннко Милутинонић. 

Мплкнко Мплутиновић: Господо народнн по- 
сланици, околина Чачка јестг поћа^ски крај, где на- 
род нскључшо живч од воћа. To су љегови нај- 
главнијп прошводи од којих он ц:пи споју зараду 
да подмири како своје приватне потребе, тако и ono 
што му држава тражи. Других прнхода on нема. 
Чачак има само железницу уског колосека и како 
je ту велики промет и како je веза те околине са 
осталим краЈепима врло потребна, јер je то нзјбо- 
гатији крај воћем у целој Краљевипи нашој, то je 
неопходно потребно да Чачак добнје пругу иор- 
малног колосска. 

Стога xoliy да умолим Господина Министра са- 
обраћаја да ono тако важпо питање што пре и по- 
вол>110 реши, јер ту ne би много ксшгало да се из- 
гради та пруга. 

Ми имамо нормалнн колосек, који иде од Кра- 
гујеица на Крал.ево, Рашку и Косовску Мнтровицу. 
Од Крал>ева до Чачка ннкако ne може да n-va внше 
од 25—30 км. Поред тога нема велнких река нити 
планииа, да се раде тунели, све што има да се ради 
то су землЈани радови. И зато je потребно да 
Чачак добије желе^ннцу нормалног колосека јер 
he онда добити и више трговаца са стране. Јер 
ако се воће товари na ову железпнцу која je 
на уском колосеку, она ако иде тамо нз трајер 
код Забрежја, онда се вршн претовар у Бо- 
љевцу, ако иде овамо, онда се врши преговар овде, 
a ако иде пругом за Ниш онда се претовар врши у 
Крушевцу, a при вршењу претовара позната je ствар 
да Bohe губн од своје вредности. Дакле, колико 
би тај народ добио користи, колико би добила и 
држава. 

AKO могу да се нађу   стотипе,   200 и 300 ми- 
14 
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лнјона за друге, може дч се нађе и за (.ве. To би 
била пруга од 20—25 км. и ja бих молио да се то 
изврши, пошто пеће скупо коштатн, да би Чачак 
добио железницу нормалног колосека. 

Поред овога xohy да кажем још и ово. Же- 
лезнички службеннци, то су најзећи мученици. Слу- 
жбеницч у ДирекцнЈи речпе пловидбе, нарочито ло- 
жачи, матрози, који су т.'ко1јер велики мученици, 
али су они најмање плаћени. Ja fay само да наго- 
вестим неке чи11.енице у Днрскцији речне пловидбе. 

Ja знам TSMO где су ложачн, a нема већег му- 
ченнка од ложача на лађ'ма; којн су од пре 5до6 
година улагали за понзиони фонд билн су отпу- 
штени из службе, na су поново враћени за днег ни- 
чаре. Ha једној страни донето je решење да се от- 
пуштају из службе, a на другој стрЈнн донето je ре- 
шење да се постав.^ају за дневничаре. 

Што се тиче службеника у Дирекцији држав- 
вих железиица, тамо има службеника, господине Ми- 
нистре, који су постављени још 1927 годнне и ло 
данас нису регулисанн, a ja знам неке који ty по- 
стављени пре пола године a можда и пре два три 
месеца, na су већ регулисани. (Мииисгср саобр, haja: 
To није Morylie. Мон-е бити да неки нису на времг 
регулнсани, али je то ваљда због тога што су не- 
достајали каки пплацн). 

Ja сам то тражио и опет остајем прн томе: да 
дође нормалан колосек до Чачка, јер ту нма свега 
око 25 километара. 

Potpredseanik Dr. Avdo Hasanbegović: Reč ima 
narodni poslanik Alojzij Drmeij. 

Alojzij Drmeij: Na budžet Ministra saodraćaja imao 
bih ja ove primedbe da učinim. 

Ima više od 12 godina otkako postoji Zakon o 
gradnji željezničke pruge Št. Janž — Sevnica, Dravska 
banovina. To je transverzalna pruga medju železnicama 
Ljubljana—Karlovac i Ljubljana—Zagreb. Od stanice 
Trebnje pa do Št. Janža bila je ova tranverzalna pruga 
izgradjena već pre rata. Fali još 12 km. od Št. Janža 
do Sevnice pa će biti završena gradnja ove veoma 
važne pruge i to sa privredne a još više sa strategične 
tačke gledišta, a osim toga omogućavala bi najkraću 
vezu Slovenije sa Jadranskim morem. 

Dolina kroz koju je trasirana ova pruga, begata 
je ugljenom i šumama. 

Premda stvrri tako stoje, ipak se gradnja ove 
pruge još uvek odlaže. Krajnje je vreme, da se već 
jednom rad otpočinje. 

Druga je stv r isto tako važna, a to je dogradnja 
drugog koloseka na pruzi Zidani most-Zagreb. Tu su 
već sprenljene šine i teren. A treba položiti još že- 
lezničke pragove pa je kolosek gotov. 1 premda je stvar 
laka, ipak se ostavlja materijal, da propada i da se rad 
ne   završi.   Od   kolike   važr.osti   je   dvojni  kolosek ns 

glavnoj liniji Ljubljana—Beograd, to, gospodo poslanici, 
sami dobro znate. 

A, da će se time pružiti mogućnost zaposlenja i 
rada hiljadama nezaposlenih radnika, kojih ima u Slo- 
veniji najviše, i to je jedno od kardinalnih pitanja, koje 
mora da se reši u to vreme jedino preduzimanjem jav- 
nih radova. 

Dakle iz razloga privrednog, socialnog i strateškog 
molim Gospodina Ministra saobraćaja, da još ove 
godine otpočne radove na pomenutim željezničkim 
prugama. 

Osim toga smatram za umesno, da udovolji Go- 
spodin Ministar molbi državnih činovnika u penziji, za 
stalnu povlalčeriu vožnju željeznicom uz pola cene te 
da se sravne s njima i banovinski činovnici, koji ne 
uživaju nikakvih pogodnosti na željeznici, premda se 
ni u čemu ne razlikuju od dršavnih činovnika. 

U toj nadi ja ću glasati za budžet Ministarstva 
saobraćaja. (Pljesak uz odobravanje). 

Иошпрешссдник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни пославик г. Ристо Ђокић. 

Ристо Ђокић: Господо народни пссланици, 
пред вама стоји на решавању буџет Министар.тва 
саобраИаја. Саобраћај, железнице, поморство и пло- 
видба на пловним рекама, то je jeian вечитл про- 
блем. Mehy н&учницима се води борба око тога да 
ли треба саобраћај да постоји на трговачкој — ко- 
мерцијалној бази, или да иде овако, као што je дз- 
нас. Ja не могу да се упуштам у то питање, да ли 
je боље да постоји овај саобраИај апсолугно на ко- 
мерцијалној бази, или je бзље да иде и даље овако 
као што je до сад ишло, да се не зна ни ко пије, 
на ко плаћа, ни ко je Јазда, ни um се радн, ни 
како се ради, ни колико се губи, ни колико се 
добија. Kao шго видимо, ми и код овог новог бу- 
џета остајемо при старом облчају. Ми не гнамо ни 
сад колико наш cao6pžliaj доносн прихода, колико 
милијарди доноси прихода железница, a колико ла- 
ђе. Me види се овде ко/шки je капацитет, нити колккн 
on треба да буде. Има једна ствар, o којој сви мо- 
рамо да водимо рачуна, a то je оза: 

Под управу Министарства саобраћаја долЈзе и 
наше поште, телеграфч и тслефони. Колико то до- 
носи прихода, и колико држава има профита од тих 
усгапова, ту господо, чисте рачупнце нема. Ту долази 
и Поштанска штедиониц?). У њеном упраппом од- 
бору видимо све чиновнике из разтх Министар- 
става. Ту je у управном одбору помоћник Министр! 
грађевипа, ту су начелници из Министарства фшан- 
сија, из Министарства саобрађаја, из Главне коптро- 
ле. Сви чланови овог управног одбора има!у врло 
велику тапгијему.и друге нагрзде, и ако су они сви 
државнн чиновннци, који су плаћ'ни зз врхење 
своје дужности. Како се у тој Шгедионци воде сгва- 
ри, како се дсверује ja не enav, али  зцам cavo то 
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да je спима НјИмз глзвна ствар добит, коју добнју 
на крају године од чисте добнти Поштанске ште- 
дионице. Ингересантна ј; ствар, дч сни обично пред 
крај године повеПзју врецност обвезницама ратне 
штете, те тада износе no 250 дннара од комзда, да 
би им дгбит била што већа. И тако они чине сваке 
године. 

Тако je у читавој сзобрл11ајиој полчтици, и у 
железницамз и у бродарсгву, и у поштама и теле- 
грзфу и у Пошганској штедиончци, Ми који Д1ла- 
зимо сз стрзие виаимо да ту постзји једна поде- 
ла посла између бипших рздикала, бивших клери- 
калацз и демократа и то подглз таква да су сао- 
opaliaj т. ј. жељезнице дзли демокрзтзмз и клери- 
калцимз са г. РаднвојевиНем na челу, a пошту ro- 
сподину Ратајиу. Власг je апсолутно подељенаиоин 
цзрују TRMO. Наш поштовани дрЈ г и мој симпзти- 
зер r. Павличсзаке стално године истиче нгку хегемз- 
нију, јатуреч хегемонија нисам могао ртзумзти, a ка- 
да су ми je ca латинског превел •, ja сам видео да 
je то нешто вишг него што требз И мени je жао 
гогподине Папличу, што на адресу свих Слове- 
нлцз могу да одговормм: ако ико води у ouoj зем 
љи хегемонију, п.у воде Слзвенцч и Херцегопци. 
Где годдођете могу се онн на власти inliH, a што 
се тиче Гепералие дирекције државних железница, 
ja мислим да она ради вас Словенаца и постојн. 
Ондз када се редуцирало особље у рудиицима по- 
глали су нзм Слов?нце не само из Мзрнбора него 
и из Ниша, не знам кад тамо дођосте. (Бурзн смех!) 
У рударству не само што сте присвојили рудар- 
ски уни-Јерзитет, него нам вечито лиферујеге љу- 
де, који не знају наш јез к, били они са академсксм 
наобрззбом или без акздемске наобрлзбе. Ј-Јдан је- 
лими државни рудшк посгоји у Словеначкој — 
ТрбовлЈЗнски рудаици — које брани г. Павлич, a 
то je капитал Випер Бапк.Ферајиа и Кредит Анштглта. 

Потарешседник др. Авдо Ха^ачбеговић: To 
не СПада у Министарстно cao6paliaja. 

Ристо Ђокић: (наставља) Говорим ono ззог 
Павлича, јер он тражи од Министра да ми ладе 
лиферовање угља. Словевии су присвојили и школу 
у Цељу и лиферују ђаке за угљешкопе које ročno- 
дин Павлич брани. Г. Павлич апелује на државу 
т. ј. на Господина Мипистра Радивојеви11а, да не no- 
вл?.чи и не узима угљеи o ( држанннх руднкка, ко- 
ји многим радницима дају посла, него да узима уг- 
љен од Трбовљзнских рудчнкз, a',то значи од Ви- 
нер.Банк-Ферајна. — .le ли тако Павличу? (Једаи 
глас: Тако je). 

Штогоц има среских начелника у читавој Сло- 
веиачкој, a који нису Словенци, те hy ja преко пла- 
нине пренети на својнм леђима, a овамо не можете 
извући ни са девет возова оно чнновника Слове- 
наца колико их je само у Босни и Херцегонини. K 
себи руке. Ми смо констатовали да су Словенцн би* 
ли ззписани са фалсификованим пасошима. 

И кад ви овде непрестаио потржете овакве ства- 
ри и говорите o пекој хегемонији, онда ja ћу вама 
да ка«ем: Себи руке. Ви, као преставник г. Ко- 
рошецз roBopćliH o тој хегемопији овде у Народизј 
скупштини, треба да извучете одзвде конзепквенце. 
Ви намећеге овде једиу борбу KOJI je непотребпа. 
Међутии, ви дз noljere мз у који крај наше земл.е, 
свудз here наи1ш на no некога Словенца. И ja 
могу сигурно да кажем да je вама криво што и 
правосланни свештеник у Марибору није Словепац. 
Ви, понављам изазивате ono што пикоме не треба 
и тражиге ono ILTO пико nehe. Ja би још и могао 
рззуметн кад човек покуша неагго да протури што 
се може ћугке да протури, али ово шго ви овд? 
јавно у Скупштини рздиге то не могу да разумем. 
И кад ви јзвно овде у Народној скупштшм тра- 
жит^ да држшз не узимз yrai> из сасјих држав- 
них рудника, и од паших грађана, псго да ra узи- 
мз из трбзвљанских рудчикз, који су својипз беч- 
ких кагшталиста онда ja имзм овде прзва да вам 
кажем да стг ви овде преставпик и експоиент ту- 
ijHiicKora   капитала. 

Господо, и поред многих ствари из ресорз Ми- 
нпстарсгвз сазбраћаја, које морају наићи ua пашу 
осуду н због којих сам ja поднео већ две иптерпе- 
лацнје г. Мипистру сзобраћаја, a на које мл on није 
одговорио сае до сада, — ja ra молим даонтошго 
npe учини — нека ми je дозвзљгно да без ика- 
кве буне и галаме гласам зз овај буџет. (Одобра- 
вање.) 

Потпретседнин др. Коста Поповнћ: Има 
реч r. до. Вошњак. {Гласопи: Није овде!). Г. Вош- 
њак није овде. Ииа реч народпч посланик г. BjeKO' 
кослап МилеШић. 

Др, Вјекослав Милетнћ: Господо народнп 
послапици, нема готово клубске седнице, нема ску1Н 
штипске седпице a да не чујемо: иптегралпо југо- 
словенство, или, мн смо безкомпромисни југосли^ 
вени, илн, југословгпство јесте синтеза српства и 
хрватствЈ, или, југословепство јесг компоненга и т д. 

У зздње време у OJOJ Скупштини чак су некоЈЈ 
господа посланици и ако су били бирани на npo- 
грзму шестојзнуарском који стоји на станов иитву 
да смо један народ и једпа државна целина покре- 
нули питање дапаче дали изјаву да смо ми Хрвати 
С?би и Слозеаци три народа. Ta господа из Наро. 
дног клуба, кпуба Г. Преке е да докажу да смо ми 
три парода, утичу се чак математичким формулама 
и кажу: I -|- 1 -f 1,=3 a не 1. Логично Г. Прека 
и љегова четири друга могли су мало даље пс1ш и 
делитн нас као штј нас je делила Аустрија: на 
Босанце, Далматинце, CiaBOJue, Херцгговце и т д. 
и тада би нас   било ne три народ1, него 10 парода. 

Ja се не би чудио, да неко изађе ci формулом, 
да je југословепство na квздрзт једнако броју ква 
драта Срба и Хрвата. 



103 XLI1 Редовни састанак —  17 марта 1933 r. 

Господо народни посланици, ja мислим, да би 
смо са'тим морали eeh једном престати. Да смо 
један народ o томе су начисто и наши најзагриже- 
нији непријатељи, једино им сгоји у рани ona сгара 
н позната "дивиде ет HMiepa". 

Ja сам мишљења, да ми Maii>e говоримо o југо- 
словенству, a да више радимо југословенски. Југо- 
словенство зн&чи једиакост и равноправност међу 
трокменом браћом. Југословенство значн да не сме 
бити разлике ме1)у Србином, Хрватом и Словенцем. 
Кад се ради било o дужностима, бнло o праву, кад 
се рзди o теретима и кад се ради o користн^а. 
Југословенство значи, да ни једно племе не буде се 
осјећало да je запосгављено, већ да свакн Хрват, 
Србин и Словенац дођу до увјерења, да су равно- 
правни. A то ћемо постићи, ако они највишн држа- 
вни функционерп, господа Мннисгри буду осјећали 
југословенскн и југословенски буду радили у љихсг 
вим ресорима, т. j ако Господа Министри према 
ihHKOBBM највишнм чиновницима, ови иајвишн према 
иижим, нижи прама највижим буду спровађали ту 
политичку једнакост и равноправиост, и буду се 
држали начела, да смо један народ, једна цјелина 
и да су нам сви чрајеви наше простране домоаине 
једиако мили. 

Али у првом реду ми   Хрвати морамо бнти на 
чисто, ми Хрвати морамо бити свјесни, дт смо једаи 
народ са Србима no саему н no крви и језику, мо- 
рамо бити   свјесни,   да опстанак   нас   Хрвата   уско 
je повезан у   грзнииа«а   наше   миле   Југославије у 
зеједници са браћом Србима и Словенцима, морамо 
биги   свјссни,   да   ван   тнх   граница Хрватима нема 
Опстанка, да he Хрвати ван тих гртица у најкраће 
време   ишчезнути  са  лица   землЈе   и као дио југо- 
словенског   парода,  na  ако хоћете, пошто изричито 
станопита  господа   наглашују,   да су Хрвати народ 
за себе, изчезнуће и као народ. Ми се Словени увјек 
тужнмо: да су нзс   Нијемци,   понјемчнли,   Мађари, 
помађарили, Талијани, поталијанили и т д. A што ра- 
димо данас? Зар ништа нисмо научилн из хнсгорије? 

Само   заклети   непријател>и   нашега   народа, и 
уопће непрнјатељи славепсгва, знали су изнаћи разне 
смнцалице да нас   подвоје, да нас заваде, и да нас 
лакше заробг и нажалост многи и многи, наши би- 
ло свесно, било несвјесио, падали су и данас падају 
na   лијгпак   тим   нашим   душманима.  A да je томе 
тако, најбоље доказу)у   ови жалосни   догађаји, који 
су   се   догодилп   у  Лици, a у ово задње време на 
нашем приморју у Далмацији, гдејешака шверцера, 
шака фанатика завела пеколициву наших лесретпика 
који су спремили   паклено   оружје и убацили   ra у 
нашу државу, хтијућн истим поткопати темеље наше 
државе и заринутн бодеж у срце своје мајке домовике, 
е да тако лакше постане   плијеном  наших душмана. 
Жалосио je, господо, да док братска Чехословачка 
рзија своје  редове, да нам докаже вјерност за вје- 

рносг не самз ријечнма, него да се бори n гипе 
скупа са нама за наш Јадран за нашу Далмацију, и 
док савезничка и пријатељка Румунска одбија зама- 
млјивс понуде и неслуша сирепске гласове „делла 
сорелла латипа" држе11и се оие „тнмео Дапаосет 
дона ферендес", кажем жалосно je да се uaiuai MI 

и једап Хрв&т, који се далеко заборавио, да сам 
трзжи ропство своје домовине и својега народа. 

Алп, господо, ако погледамо на нашу недавму 
прошлост и погледамо онај разорни рад, који су 
поготово ме1)у нашим сељаштвом пршилн тако звани 
полнтмчарп, који нијесу презали ни пред тим, да 
баш у околицч Задра непресгано трују onaj nam 
честици сељачки свнјет, говорећи му, да je боље да 
пођу и са upnuM дјаблом, него да остану у заједници 
са Србима. Ови тровагел.и народа зпалн су сваки 
пропуст власти и сваки нехај одгсворних фактора, 
да на педостојап Јачнн израбе у свзје пакленске 
сврхе. 

Господо народни послапицп, сматрам својом ду- 
жношћу, да бзш оном пригодбом са овога мјеста 
поцртам чнп.енпцу, да су поготово пријашњи ре- 
жпми n пријаши.ије влаце MHO'O и много грешиле 
према onoj спротнњи у окслини Задра. Губитком 
Задра цјела сјеверна Далмација, a погогово ужа 
околица изгубчла je свој природнп економски цен- 
тар, остала je као трул без главе. Ту je требала 
хнтна и обилва nOMoh, е да се тјј околици падо- 
кнади губпгак Задрз. Нажалост радило се сасма 
противно и тај чесгиги сељзчкп свијег налази се на 
рубу пропгсги и cavio хатна и обилна помоћ може 
спаснти ту околицу. 

Moj срез састојн се од   200   шго   мањих   што 
ве11их осгрва.   Ти   оточани   путоначи су no саијету 
једни као помроци, a другп су се исељапали у Аме- 
рику, где су спојим честитим и поштеним радом то- 
лико зарађ-шзли да су не само  прехрањивали своју 
обитељ, него су no нешто и приштедилн за старосг. 
Сада je то врело прихода пресушнло. Друго врело 
прихода као што рекох, било им je noviopcrfao,  на- 
жалост и ово се палазп у кризи no цијеломе свбту, 
na и код нас. Али док други народи, no готоау Ита- 
лија, која зна шго   зпачи поморство   за   једну   no- 
морску државу, чинн печувепе nanope датопомор- 
ство уздржи, она зна   врло   добро да   тиме отвара 
врата својој трговипи no цајеломе   свету,   даје   за- 
раде својем приморском  пучансгну,   na   чак и води 
пропаганду. За око 7 милиопа   морских   милЈа hoje 
годишње чип^ субвенцноннрана талиЈанска друштна, 
Италија плзћа тим друшгвима ништа мање пего 252 
милиона лира, дакле преко милнјарду динара,   нлн 
за сваку иревал.епу морску мнљу дипара 178.   Ако 
то упоредимо са потпорама које наша  држава даје 
на.иим паробродарским   друшгвима, и то  у пзносу 
од 59 милиона динара годишње, a држећ у виду да 
наши субвенционирани бродови превзљују годишње 
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преко 1,500.000 морских миља, то на свтку прева- 
љену морску миљу долази кпота од дии. 39. I"o- 
сиодо народни посланицн, вндите и семи огромну 
ризлику, док Италија даје за сваку морску мил.у ди- 
нара 178, нашз држава само динара 39. Ja рекох да 
je, зл ту сам се мало збунио. Поуговору имала би да 
даје, али нажалост за ову годину до сада било je 
дато свега само 12 мплнона. Шта значи наш сао- 
браћај на Јадрану, што значе наша паробродска дру- 
штва за нашу тргсшину што значе за опстанак нашег 
приуорског пучаиства, шго значе за престиж наше др- 
жаве, na ако хоћете и за нашу пропаганду, то ми- 
слим да ви сва знате н да влм je свиуз јасно. 

Свакн странац којн се са нашим пароброднма 
провезе нашом обалом и завири у она наша при- 
морска места, брзо се увјери да ми нисмо варвари, 
како нас многи те мпоги хоће да прикажу, него да 
смо кудикамо кулгурнији од ошх који се знаду у 
нелике размећати њиховом културом. 

Господо треба да једном схиати и наша Кра- 
љевска нлада, и баш Југословеиска влата и иашн 
југославенски Миннстри, важност нашега Јадрана no 
цијелу нашу држаиу, a наш Јадрап ne може се за- 
мислити без јакога и неодвиспог нашег паробро- 
дарства. 

Свјестан сам потешкоћа на које нанлази г. Ми- 
нистар cao5pahaja, али сам узјерен да ои врло до- 
бро схпаћа што зпачи за нашу државу наше Ja- 
дранско море, и да he, у колико до счда није уочио 
погибеЛ) и ненадокнадизе последице, које би пастале 
кад би дотичиа друштва обусгавила саобраћај, у 
задњи час, наћи начина и средства и спаситн илша 
паробродска друштва. 

Госпоцо народни посланицн, мало прије спс- 
менуо сам и рибарство као једно од главиих извора, 
прехрапе и прнхода Eiaiuer Приморја, поготово на- 
ших Огочана. Ja стављам питање да лн треба да 
наше рибарстно спаца под Министарсгво пОЂОпри- 
вреде н огкуда допази да a сазива копференција 
нашег рибарства у Ззгребу у Савској бановинн. Ja 
иезнам откудадолази да се те конференције сазивају 
у Загребу, откуда je то постао цептлр пашег рн- 
бзрствз. Зашто се не сазива ковференција у Бео- 
граду или Сплиту. Међугнм, ради се o томе да из- 
весна господа из Савске бановине, запрзво нз Црк- 
венице утувили су себи у главу да су позвани да одлу- 
чују o нашем рибарству na Приморју. Ево шта нај- 
боље илуструје те рибаре. Ево једпогписиа, које je 
упућено мени од једне рибарске задруге и у којој 
се каже: „Има овђе код нас рибара или бол>е рекуЈ! 
т. зв. рибзра, или заштнтннка рибарт, којн су нау- 
чени туђим средствима стварати себи егзчстенције 
нарочиго разним субвепцијама од којих су углавном 
и живили, пи и данас када би им држава поклонила 
пар туноловаца, били би   највећч   заштитници  тога 

лона и бранили ra еаим могу1шм средствима, a овако 
сегнуги у свој џеи некакз нису научени, патакопа- 
ученн су живили ne o своме као ми, него o туђем." 

Довољпо je давам! спзменем, да само два села 
мога среза и то Кали и Кукљица имаду иише ри- 
бара и вите рибзрских лађа и рпбарског алата него 
цијела Сапска банозипа. Алн на жалост дио мора, 
no којем onu могу рибати до сад постојећнм зако- 
нима, могли би га стаиити т;ко рекућ у двије бачве. 
Саака се оп1шна затворила кинеским зидом, a у за- 
дње време чак и Савска баноиина ne знзм темељу 
којих закова и норма, брани рнбарима из Примор- 
ске бапоиипе, да рибају у Савској бановипн и то 
на отвореном Мору, што су до сада могли Јиек 
чинити. Ту се ради o такозваној летеЈјој риби: тун, 
паламида, скуше н т. д. има случајева, где je про- 
шлога лета рибарнма из мога среза била заплењена 
уловљенз рзба од среског начелства у Рабу, a било 
je такођер и случајева где су Beli ззпасалу рибу 
морали пустг1тн, a коју су каснпје уловили Талијани. 
И саи. се водн спор између Министра сабрзћаја, KO- 

JU с погпупим праном тнрди дз у шегов ресор спа- 
да цијело поморство, мора да спада и поморско 
рибарство и између Министра пољопривреде, којп 
тврди да љему саада поморско рибарство, јер у ne- 
ком закоау стоји да гајење риба слада у сточар- 
CTuo. Иаравно док се тај блажени cnop ријеши мо- 
рају да страдају ни   криви ни дужпи   наши рибари. 

Ja се са овога мјеста обраћам Господииу Ми- 
пистру caoupaliaja, будућ да мој амадман, којим сам 
тражио, да се тај cnop ријеши и донесе нов вакоп 
o рибарству, поради cne могуће, na да у пајкраћем 
року тај закон у исгини буде и донешен и компе- 
тенција o припадностн поморског ^рибарства буде 
копачно  ријешена. 

Господо, na крају xohy да кажем и то да г. 
колега Кунтарчћ тражи укидање у Сплиту Дирек« 
ције поморског cao6paliaja за то што би тобоже чипо- 
внпци бнли песпосбни. Mu знамо, да je Аусгрија била M 
те кзко цепгрзлнстпчка, пазатоје ona пашла сходним 
и пеопходпо потребним, да управу поморства npe' 
несе у Трст, пренесе у пепосредну блтину Mopđ, 
премда je Трст бно центар иредентизма, одакле ко^ 
лега Кунтарић тражи укипуће те дирекције. Ja сам 
увјерен, да се Дирекција поморског саобраћаја слу- 
чајпо налази у Сушаку да госп. Кунтарић не би 
тада трзжио укинуће исте, 

Господо, ja имам неограничепо повереП>е у 
r. Министра cao6paiiaja, и са потпуним уверењем, 
да he on ouo неколико мојпх oзасака, које сам 
озде изнео, no могућстпу извршиги, гласам за 
његов буџет. 

Пошаретселнпк Др. Авдо Хасаибеговић: Реч 
има г, Виктор Физир. 

Viktor Fizir: Gospodo narodni poslanici, nažalost 
moram konstatovati da g. Ministar saobraćaja čini one 
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iste pogreške, koje su činili i svi dosadanji ministri, 
koji su do danas bili u ovoj državi na njegovom po- 
ložaju. 

Privredna politika Ministarstva saobraćija u našoj 
državi kao i svugde u svetu čini izvesne usluge trgo- 
vini. Gospodo, ako se pitamo šta je važno u ovoj dr- 
žavi da se izgradi, onda vidimo da je do današnjeg 
dana bilo bezuslovno važno da se izgradi železnička 
pruga, žele^nički spoj između Koprivnice I Varaždina. 
Od početka ove države ovo pitanje bilo je više puta tre- 
tirano. Slane su deputacije. Tri puta se ova pruga tra- 
sirala, debeli milijoni su se trošili na trasu i ako se bude 
opet trasirala, opet će biti utrošeni debeli milijoni, koji 
pe biti uzalud. Ova je pruga važna iz mnogo razloga. 
Ona ne samo da ima svoju važnost privrednu, nego 
bezuslovno stratešku, jer je blizu madjarska granica, a 
osim toga ima s druge strane važnost i zbog toga da 
je trgovina iz Vojvodine, Bačke i Banata, kao iz naj- 
jačih centruma ove države, upućena preko madjarske te- 
ritorije, a time se štete interesi naše države. Gospodo, 
to je jedna kratka pruga od 40 kilometara, to je jedan 
najidealniji teren da se izgradi ova pruga, koja bi ko- 
štala oko 40 milijona dinara. Ako se ima para trošiti u 
ovoj državi na luksuzne pruge, koje će nositi tek za 50 
godina što je uloženo, a ovakav jedan železnički spoj 
da se ne sprovede, koji će odmah pružiti koristi, to je 
dosta žalosno, gospodo. Ako se u budžet za Min. sa- 
obraćaja i u prošloj godini kao i u ovoj unese stotine 
miliona dinara, koje se troše u izvesnim krajevima ove 
države, žalosno je da se nije našlo 40 miliona dinara 
za železničku prugu ovoga spoja. 

Pre nekog vremena, gospodo poslanici, mi smo 
stavili skoro ultimativan zahtev g. Ministru saobraćaja, 
mi poslanici i senatori iz Savske banovine. Bili smo kod 
g. Pretsednika vlade. G. Ministar Pretsednik uputio nas 
je na g. Ministra finansija, koji je rekao; „Ne možemo 
se više zaduživati, nemamo više para za te železnice". A 
kad se nadu stotine miliona dinara za sporedne i manje 
važne pruge kako se ne može naći novaca za ovu vrlo 
važnu prugu u Savskoj banovini, koja po svom značaju 
sigurno u ovoj državi da ima dominantan položaj i to 
ne može niko poreći, a država neće ništa izgubiti ako 
utroši izvesnu sumu novca na železnički most u Savskoj 
banovini i ovu prugu. Mi imamo jednu grupu, koja se 
interesuje za izgradnju ove pruge i ona je učinila po- 
nudu g. Ministru finansija u tome smislu, ali je on rekao 
da ne može biti, jer da se ne možemo više zaduživati. 

Gospodo, pa kad se ovakom merom meri, i kad 
vidite kako su teške političke prilike kod nas, mi koji 
smo iz Savske banovine došli sa jednom ispravnom i 
dobrom namerom da zajednički radimo za našu državu, 
mi' vara moramo reći da zamislite kolika se zla krv 
pravi medu našim ljudima tamo, koliko se na nas upire 
pratora kad se kaže: Stotine milijona dinara troše se u 
izvesnim krajevima, a kod nas se ne može utrošiti samo 

suma za ovu prugu. Gospodo, to je žalosno i teško i to 
moram konstatovati u ovome Domu. 

Gospodo, to je bezuvjetno za sve jasno. Niko ne 
može imati ništa protiv toga, da se i u Srbiji grade 
pruge, da se. i u Crnoj Gori, gde nema veza, grade 
pruge, i kamo sreće da se dva puta više grade pruge 
nego što su dosad građene. Ali, gospodo, treba i mora 
da fe nade novac za građenje ove ovakve jedne emi- 
nentno potrebne pruge o kojoj sam sad govorio. 

Iz svih ovih razloga, gospodo, ne može ni današnji 
Ministar saobraćaja, niti moži iko drugi od budućih 
ministara da odluči, da gradi ovu prugu, i zato ću ja 
glasali protivu budžeta Ministarstva saobraćaja. 

Potpretsednik Dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
g. Radenko Saračević. 

Раценко Сарачевић: господо посланицн, при- 
ликом поднзања железничке пругаЧачак—Обреновац, 
држава je експроприсала погребно згмљиште з ову 
пругЈг, и потребие жељезничке објекте. Исто je земљи- 
шге процетено пре рата од једног хектара 3000 дина- 
ра, и та je цена одмах иза рата исплаћена лицима Среза 
качерског, ма да јеу сето време хехтартаквог зем- 
љишта могао да прзда no цени од 15-20 и Еише 
хиљада дннара. Поменуто земљ.иште жел^знички 
органи после рата омеђили су са каменнм или др- 
певим белегама, које су као ме1)е изме1)у државнога 
и приватаог земљишта служиле до пролећа 1932 r. 
Међутим, у току пролећа прошле године, жел.оз- 
нички органн секција за одржавање пруге из Чачка 
— сгаре белеге су заменили са новим каменим, али 
том приликом исте нису постављене где су старе 
биле, neh су их на целој пннији од Горњег Мила- 
новца до Бабаји11а, помернли лево и десно, заузевша 
том прнликом велики део земље суседних пољо- 
привредника. Тако да су појединцима заузели чи- 
таве љиве и ливаде, и то што je најинтересавтније 
велика су 3ay3elia извршена са оне стране жељез- 
ничке пруге, где се налази равница, док на другој 
страни, ксја je више нли мање брдовнта u неплодна, 
сасвим je мало пли вн мало заузето. 

Како je Срез качерски, a специјално та око- 
лнна среза од Накучана до Бабајића, где се палази 
жељезничка пругл, један брдовит и снромашаи крај, 
чије становништо и у најроднијим годинама жиго 
купује, то je ово накнадио одузнмаље земллгшта у 
току прошлог пролећа нанело јак ударзц пољопрн- 
вредн тога краја. C тога молим Господина Министра 
да одреди комисију, у коју би требало да ] ђе и no 
један претставник дотичне општиие, и да иста сва 
она земљчшга, које je за жељезннчку пругу непо- 
требно, врати сопсгвеницика истога среза с тим, да 
су дужни држави, ако, су, и у колико су исго на* 
платили, вратитн примљене своте новцз. 

У нади да he Г. Министар одредити ову ко« 
мисију изјавл3ујем да hy гласати за буџет Министар- 
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ства   саобраћаја.   (Живо  одобравање и пљескаше у 
Скупштини). 

ПотПретседник др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има посланик r. Александар Додић: 

Александар Додић: Господо народни посланици, 
ja се слажем са експлозеом Г. Минисгра cacOpahaja, и 
право да вам кзжем, пошто се сталпо возам на же- 
лезницама, ми можемо само да се похвалимо како 
нгше желдзнице иду у реду. Подвоз je одличаи, 
и ту нема iijra да се замери. (Глас: Зато што ништа 
не плаНаш.) Али, господо, ми морамо да скренемо 
пажљу господииу Мииистру на другу чињеницу, a 
то je нг цене подвоза sa робу. Ta je цена толико 
скупа, да она отежава да се поједииа робз у опште 
не може да топари. Узмите из пример да товаримо 
кукуруз из Крушевца за Београд, или из Новог Сада 
за Загреб. Ту je подвоз тако скуп, да апсолутно не 
можемо да товаримо. C тога треба наћи пута и на- 
чин^, да се ово олакша како би могла роба јеити- 
није да путује. Кад се већ мисли да се прави уште- 
да, у државном буџету, онда у данашње доба, то 
не сме да се чини са жалезницом, јер onaj скуп под- 
воз наш иарод ве може да плаћа. 

Ми na пример имамо na тим жељезницама 
масу чиноввика, a међугим у данашње доба жељез- 
ницз не може то да плаћз. 

Господо, ми морамо и треба да се позабавимо 
сз још једном ствари. Један велики део путника на 
државним желЈезницама путује бесплатно, a други 
еслик део пла11а карту у пола цене, a само једино 
сељак плаћа nju подвоз на државзим жељезннцама. 
Ja сам као народни посланик био неколико пута 
код Министра саобраћаја и молио ra да се довесе 
правилиик да сиромзшни људи могу бар два пута 
V години да путују безплатно да нађу себи посла 
Ha и овога пута милим r. Министра да израцн један 
прапилник, o rove. Јер овако ми дозвољапамо да 
један човек којн долазе у Београа да тражи no- 
ćna, иде пешке одавде у Ниш, ja мислим да то не сме 
да буде. Њега његова држава треба да одвезе же- 
љезницом. Ja вас питам господо да ли je то право 
да се у првој и у другој класи na железвнцтма 
возе људи који ne плаћају. A кад се сељак вози 
бадава? Само за време рата. (Један глас: и кад je 
цародни посланик). 

Ja господо у интересу шгедње тражим да се 
те бесплатне карте пониште и да се онима који би 
требалн да путују бесплатно ладу карте у пола 
цене, a бесплатпе карте да се уопште поницпе, 
(Један глас: A посланнчке?) Посланици морају да 
путују, с обзиром na њихове положаје. 

Господо, ja бих молно да се приликом лифе- 
рација и куповине ћумур?, те вели<е лиферације 
пролазе кроз Народну скупштину, јер зли језиии 
кажу да jg овде ишло овако и онако, Зато би тре- 

бало да све такве велике лиферације и велике pa- 
дње пролазе кроз парламеаат, да он то одобри или 
не одобри. 

Господо, ми имамо војпике који служе у војсци 
сталпи кадар. Требало би дозволити да сваки војпик 
који je одслужио стални кадар добије два пута бе- 
сплатну карту, јер кад могу они ммогп појединцн 
да се возе бесплатпо, опда би право бкло, да се и 
војнпцимз, који су одслужили сгалан кадар дозво- 
ли да се могу   два   пута   возити   жељезпицом   бе- 

30   1/ОНДОП RHV^l ji' 
сплатно. 

Саобраћај наш jecre у реду, вззови одлично 
функциопишу, али има још неких мзлих недостата- 
ка na ibHMa. Опег no неки шеф жељезничке стани- 
це узме мито, a бина и то дз no пеки копдуктер 
у возу пазари no коју бапку. C тога бих ja молио 
господина мннистра cao6paiif ja да то још мало 
притегпе. 

Господо, говорн се да je било извозпица и да 
je на TOMi пеко добро пазарио. Јз бих мсшо Ми- 
пистра сасбраћаја да он извиди у Министарству ко 
je дозиз те нзвозпице, и ко je коме продчвао. 

Девавало се често пута, господо, кад некн 
л.уди пошал3у возом буре нпва или другу какву 
робу, која може да се поједе или попије, да им се 
вино из бурега ишздн на та тај начин што им се 
буре пробуши, a ова друга   робз   им   се   извзди   и 

lil V покраде. 
Господо, имзо бих да учипим и ову примедбу 

да ие требз дозволити да аутобусн саобраћају и на 
опим линијама где пугници могу да искористе же- 
ље:-ницу, јер то иде на штету државннх жељезница. 
Ji бих молио r. Минпстра саобраћаја да on забрани 
вожњу аутобуса na тим лииијам. (Мннистар сао- 
6pahaja Ла.тр Рамвојешћ: Аутобусима ono одо- 
бреп.е издао je Министар трговине, a не Миннстар 
саобраћајз.) 

Алексаидар Додић: (паставља) Мепи je г. 
Мпнистар још лањске годипе казао да уски колосек 
Крушевац —Крал^ево, и даље треба скинути што пре и 
поставнти на његово место широк колосек, јер би се 
тнме добило много a издатак на то ne би био ес- 

лики. Међугим, у том погледу пије још ништа учи- 
њено, a трсбзло би то што пре учипити, јер би та 
пруга везивзла се са Краљезом na би ишла и за 
Скопље, a везчвалц би и са фабриком у Обилнћеву. 
Зато молим г. Мигнстра cao6p£liaja да пађе пуга 
н начнна да се тај узап колосек што пре скине и 
замеви пормалпим колосеком, јер ако то оставимо 
за последњи тренутак, онда можда нећемо имати 
кад то да учинимо. 

Изјављујем господо, да ћу гласати за буџет 
ако ми г. Минкстар сбећа да he сиротним људима 
дати право дз се могу бесплатно возити на држ?в- 
пим жељезиицама, a богатима да he одузети карте 
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Иотирешседиик др. Koci a Поповић: Им-з реч 
народнн посланик г. Масгровић. 

Анте Мастровић: Господо, народни посла- 
ници, говоритн hy искл.учиво o питан.у поморства 
и поморске управе. Наша држава посједује обалу 
од 5172 километра са 363 луке и 601 отока и 
острва. ' i 

Ова и овако разведена обала дчје нашој др- 
жава стална прапа у onhoj поморској полнтнцн и 
у ме1)у11ародном cao6paliajy, Али уједно намеће нам 
дужности, којчма ми до сада на жалосг нисмо од- 
гопорили. 

Успрскос нашем положлју на мору ми кроз 
ових 14 година нисмо дошли до схватаљз, да смо 
приморска и поморска држава, него смо, нажалост, 
no свом духу и своме ралу чисто континенатална 
држава са континенталннм менталитетом. To се осје- 
ha у у нашем политнчком и нашем привредном жи- 
воту, na и у пашој војној полнтици. 

Жао ми je, да није било MOryiie у буџету Мнни- 
старства војске и мориарице повестн рзсправу о пн- 
тању ратне мориарице. Из npjTpfca било би про- 
истекло, како ми врло малу брнгу поснећујемо ргт- 
ној морнарици и обрапп иаше сбале. Само да спо- 
менем један примјер! Док je узимањем само мзле др- 
жаве, н. пр. у Португалу омј^р буџета Морнарице 
пргма буџету Војске као 1 према 1, у Шведској као 
1:2, a у Грчкој као 1:3, дотле je у нас као 1:9. Од- 
нос ипак наше ратие морнарице у тонажи према 
рзткој морнарици Италије изиоси de facto, рачуна- 
jyiiH само ратне бродове способае за борбу, no при- 
лнци 1:U0. 

Onaj коитинентални менталитет ocjeha се кон- 
стаптно исо тако у читавој нашој привредно-помор- 
ској политнци. 

Сувишно бу бнло истицати минимални бумет 
Поморске управе. Достатно мн je спомевути, да на 
обалу од преко пет хиљзла кнлометара са толиким 
лукама и отоцимз, са 40 већих и са 260 мви.нх свје- 
тионика и (jieii,epa, стоји Поморској управи na pa- 
сполагап,е само 360 службеннка. 

Менп je прн овом главно да нагласнм, да уоп- 
he нема снстемт у поморској управи, нпти једче 
праве поморске политике. 

По моме мишл.ељу требало би Поморској у- 
привн д&тп саспим пеодвпсап положај, те бн треба- 
ло под једпу нздлежпост сгавити све управне фуп- 
кције, које се одпосе на поморство. 

Оргапнзацнју поморске управе треба излиојити 
из пројекта o оргаиизпцнји Мипистарства саобрађаја, 
те за поморску струку доиајети посебап закон, који 
he цијелу поморску политику концентрисати у ре- 
сору саобраћаја. 

Главчи узрок недостатцима у вође11>у поморске 
управе je с једие сгране нссамостални положај које 

поморсгво има у Минисгарству саобраћајз, a с дру. 
re сгране несгручпо рјешавзње поморских проблема 
преко других ресора. To je узрок, да се je с једне 
страпе тражило укидан)° Дирекције поморског сао- 
браћаја у Сплиту, a с друге стране набацивала су се 
питања o регионалној оргапизацији шморске управе, 

И једно je и друго са гледишта поморске у- 
праве н поморске политике апсурд. Поморска упра- 
ва треба да буде једпа и јединствена за цијелу обалу. 

Решење питањз се сасгоји само у организовашу 
једне неодвисне и јаке упоаве, која he у себи скон- 
центрисати све разне гране Поморске управе и која 
he водити једну неодвиспу поморску политику. 

Toj управи треба дати не само пајшира овла- 
ште11)а, него и довољна материјална средсва. 

Поморска управа има фактички сзда сзмо по- 
морско бродарство и падзор над лукама и свјетио- 
ницимг. Међутим требзло би Мчппсгарсгву пољо- 
привреде одузети свакп утјецај na питање гпморског 
рнбарства и даги ra у надлежност повој и ripoiun- 
реној Поморској управи. Тако псго требало би нау 
тичке академије, падзор над трговачком морпарицом 
и бродогрздњом одузети Министзрсгву трговнпе и 
иидустрије. Од Министарства социјалне политике n 
народног здравл.а требало би препијети na Помор- 
ску упрапу питање уређеп^а реда и рада на бродо- 
вима, одпос помораца, поморски саиитет и т. д. 

Оое многоструке компетенце стварају само ха- 
ос у поморстау и опемогућују свакн успјешан рад. 
To je узрок, да ми не можемо yonhe да говоримо 
o пашој поморској полнтици. 

Треба o Поморској управи и поморству допи- 
јети посебан закоп, који iie координирати и једној 
вољи подредити cne функције које у поморсгву с£- 
чввлвају једну органску цјелину. 

Особито би хтно упозорити na проблем рибзр- 
ства. Услијед ове подјеле и сукоба фупцчја, рибар- 
сгву се није по:већииала ona брига, коју ono и као 
обрт, и сутра као једна разгрзњена индустрија, може 
да ика на нашим обзлама. Једпом добром једиц- 
ственом управом мсгао би се у добром дијелу при- 
морја да рационалним рибарствпм рјеши и проблем 
пасивитета. 

Господо народни послапици, наша држава има 
и море и обалу, na којој joj ииају права да завиде 
миоги, али то пам naMehe и сталне обвезе. Дужпост 
je паша, да ту обалу бранимо н да joj пружимо мо- 
гућпосг развојг. To je оствариво, ако Упрзви помор- 
ствз, као цјелине, посветимо сву бригу и ако за 
оргзпизацију исте дадемо потребнта материјалпа 
средстаа, која lie се у кратко пријеме стоструко 
исплатити. 

Није довољно пепрсстано декламирати o „на- 
шем Јрдрапу". Треба да тај „неш Јздран" осјети, 
да je он у исгини  паш,  својнна  свију nar и да му 
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сви, a држава као организација свију нас у приом 
реду, посвећујемо пуну пажн.у. 

Море je богата ораница, no којој сију и жаи.у 
напредни народи, велики и мали. Њему треба no- 
светити пажњу и ono на ту пажњу одговара бога- 
тим плодовима. 

Господо народии посланици, надам се, да he 
господин Министар саобраћаја једном овоме про- 
блему, у свој н.еговој цјелини, погветити пуну пажљу 
и да неће уз главни дио свога ресора, жељезнице 
и поште, запустити ову исто тако важну грану на- 
родне привреде. 

Иако нијесам са читавом нашом поморском no- 
литиком много задовол>ав гласати iiy у том увјере11)у 
и у тој нади за буџет Мипистарства саобраћаја. 
(Живо одобравање и пљесак). 

Пошаретседник др. Авдо Хасанбеговић: Ди- 

скусија no овом разделу завршена je. Прелазимо na 
гласање буџега Министарсгва cao6paiiaja. Гласаће се 
no партијама на уобичајени начин. (Једиолушии уз- 
цици:   Прима   се   акламацијом,   нећемо да гласам!.). 

Буџет Мнпнстарства саобраћаја примљен je 
акламацијом. 

Господо, са вашнм пристапком, ja hy данашп.у 
седннцу да зикључим. За илућу седницу предлажем 
вам следећи диевни ред: 

ПродужеЈве претреса у појединостима предлога 
буџета државпих расхида и прихода са предлогом 
Финансијског закона за буџетску 1933/34 годину. 
Прима ли Народпа скупштина? (Пр^ма.) Идућа сед- 
пица биће сутра у 8.30 часова. Данашња седница je 
закључена. 

Седпица je закључена у 2 часа no поноћи. 
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