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Претсецник Др. Коста Кумануди: Отпарам 
XLI1I редовни састанак Народне скупштпне Изволите 
чути записник прошле седнице. 

Секретар Милан Мравље: чита Записник XL1I 
редовног састанка. 

ПреШседник Др. Коста Кумануди: Има ли 
примеааба на записник? (Нема) Прнмедаба нема, за- 
писннк je примљеп. Изполиге чути једну осгавку. 

Секрстар Милан Мравље: Народнн послапик, 
r. Јован BojHOBnii, подноси оставку на свој посла- 
нички мандат. 

Претседнак Др. Коста Куманудн: Ова he се 
оставка упугити Верификацноном одбору. Изволите 
чути интерпелације. 

СекреШар Милан Мравље: Народнп посла- 
ник Алојзије Павлич ynyliyje интерпелзцију иа г. 
Министра унутрашиЈНХ послова o незаконнтом ра- 
спушгању Просветне звезе у Љубљапи и Марибзру. 

Народии посланик г. Алојзије Павлич, упућује 
интерпелацију на г. МинистраунутрашпЈИХ послова o 
поступку жандармеријских oprana у Зиданои Мосту 
и Трбовљу. 

Народнн посланик r. Алојзије Павлич ynyliyje 
интерпелацију на г. Мииистра саобраћаја o неуред- 
носгима na пошти Домжале. (Вши текст интерпела- 
ције na крају билтена.) 

UpemcemuK Др. Коста Кумаиуди: Ове he се 
ивтерпелације доставити надлежној господи Мини- 
стримз. 

Господо посланици, према стенографскнм бгле- 
шкама, народни послаинк r. Јово Принцип казао je 
у своме говору: „ja сам јуче хтео да говорим у на- 
челној дебати, али Господнн Претседник и Потпрет- 
седник r. Ковачевић нису ми дозволили". Ово твр- 
ђење не одговара нстинн. Пријагзе се записују и 
сваки говорник према Пословпику добија реч no 
реду пријаве. Кад je r. посланнк Прннцип био про- 
зван, он се томе позиву није одазвао да говорн. 
Према томе та чин.евнца не стоји да ja и господин 
Ковачевић ннсмо му дозволили да говори. Ои je из- 
губио право на реч no снојој кривици. 

Прелазимо na дневни ред: Претрес извештаја 
Финапсијског одбора o предлогу буцета државних 
расхода н прихода са предлогом финапсијског закопа 
за буџетску 1933|34 годину. 

Ha реду je буџет Мипистарства пол>спр111феде. 
Има реч Мипистар пољопривреде г. Деметровић. 

Мшшстар пољоприврссе Јурај Деметровић: 
Господо пародпи послапици, пре пего што бисмо ушли 
у дискусију o буџету Миписгарства пољопрпвреде, 
јг hy бнти тако слободап да вам дам један рачун- 
ски преглед o самом буџету. Упоређен са досадаш- 
њим буџетом за 1932/33 целокупан буџет, одпосно 
целокупнп расходи за 1932 33 предвиђени су са 
111,955.109 дип. a предлог буџета за 1933|34 г., 
који сада расправљамо, у укуппој сумп износи 
120,929.779   дин.   Према   томе   предлог   буџета  за 

1933|34 год. већи je од буџета за 1932|33 год. за 
8,999.670 дин, или округло за 9 милиона динара. 

Господо, у прошлогодишњој дебати било je 
једнодушио мишљење свих говорннка, a то je миш- 
љење и расположење читаве паше пародне јавпосги, 
да се пол.опривреди указује премало пажње и да 
се премало сретстава даје за вођење напредне по- 
љопривредне полигике. Имајући na уму како те при- 
метбе тако и стЈарве потребе, ja сам све учинио 
да се буџет, иако се налазимо у врло тешкпм прц- 
ликама, повећз, како бисмо бол>е могли да задово- 
љимо паше пародне потребе. 

To мн je, како сте видели, успело иако не у 
оној висипи како би то било пожел^но, али морам 
квитирати и подвући ра1умева11>е Г. Мипистра фц- 
нансија, који je усвојио ту потребу, иако то за њега 
није биао тако лако с обзнром на сма11>ивање свих 
буџета, те je предвидео једно извеспо повећање у 
сумн од 9,030.000 динара. 

Господо, иако  je  буџет расхода Министарства 
пол.опривреде повећан, ипзк личпи расходи у пред- 
логу   буџета   државпе   адмннистрацнје   маљи   су за 
2,212.271 дпиара.   flpevia   томг   виднте,   да   je била 
тендепција   код  сгвврања   овога  буџета штедпЈа на 
личним расходима,   да   би   се   no   могу11НОсти шго 
више   сретстава   могло   употребити   за   матернјалне 
расходе, за директпу помоћ народа.   Господо, napo- 
чито подвлачим,   да   су   вапредпи   расходи   у овом 
предлогу буџета зиатао већи. Beiin су з^ 21,443.350 
динара.   Ово   повећаље   долази у главпом   од дота- 
ције Државној пољопривредној заклади у висипи од 
14 и no милиопа динарз, као и отуда, што се у бу- 
џету предвиђа 3,750.000   динара за исплату привре- 
мене ренте бипшим власиицима чивчијских имања у 
ранијим покрајипама Јужне Србпје и Црпе Горе. To 
je унето у буџет због тога,   што  се   новом  закон- 
ском новелом o аграру   помичу   рокови,   којн   су у 
садап.ем закову били предвиђени, и према томе ин- 
терес na државне обвезнице, које се имају нздавагн 
у јужпим крајевима,   поче11е reitn тек доцније, тако 
да ове годипе ne долази у обзир апуитетска служба 
коју Министар фанансија предвиђа. Услед тога могло 
се, и у складу je   ca   законом,   што   се предвидело 
уношење овог кредита у држенни буџет. Разуме се, 
да je соцнјалпа   потреба   била таква,  да  се  o   iboj 
морало водити   рачупа, и зато je тај кредит уиет у 
буџет. 

Надаље je предвпђепо noBeiian.e у буџету са 
кредитом за изградњу канала за наводп.ава1ве у де- 
чапско лумбардском рејопу. Исто тако je унет н 
кредит за огкуп земл.ишта у сврху насељавзња зе- 
мљорадника у Јужним крајевима, јер су тп кредити 
неопходо потребви за колопизацију тих крајева. 

Господо, рекао сам раније, да je предвиђепа 
дотација за Државну пољопривредну закладу н 
управо у тој   заклади   скопцептрнсани   су  сви  кре« 
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дити за ун.Јпр-1)ење пољопршфеде, тако, да из бу- 
џега Државие пољопрнвредне закладе имаге у стнари 
потпун преглед и програм чнтавог будућег рада на 
унаиређењу наше пољопрнвредр. 

Толик^, господо, као објашњење, да би могли 
лакше да се сиађете у цифарском делу буџета рас- 
хода Миннсгарстна пољоприпреде ci устанопама које 
су код Мниистпрства поЛ)Оприиреде. A сада допу- 
стите ми да, улазећи у дискусију no овом буџету, 
бацим поглед na прошлогодишњн рад, na да онда 
на основу тога рада можемо да закључимо uno би 
било потребно да се даље ради, 

Годипа 1932 била je тешка годппа, једпа од 
најтежих година, шго се уопште даде замислити за 
пољопрпврелу и за земљорадпика. Било je, господо, 
искрено гозорећи, страшппх момспата, кад се чорск 
са зеби ом питао, како ћемо моћи да издржнмо н да 
савладамо сне тешкоће, које су биле ту. Спи вн, 
господо, врло добро то знате, сви сте ви то виделп 
и осетили, ко више ко мање, али будите уверенк» 
благодарећи томе, ILTO сам се налазио на положају 
одакле се i ише види и где се има 6олјИ преглед, ja 
сам имао најдубљи увид у ту страшну снтуацију, у 
којој смо се налазили. Управо као да je судбина би- 
ла, да као одговорни шеф овог ресора преживим 
све сне тешке моменте заједно са шшим сељачккм 
народом, који je беспрлмерну муку мучио, борећи 
се да се одржи кроз ову тешку годину 1932. 

И за ту годину поставио се као припцип, каз 
руководни принцип, којим смо се - хтели ne хтели - 
морали да руководимо, атоје одбрана тешко угро- 
жене пољопривреде и землЈорздпика. И та одбраиа, 
морала je да се врши у три правца. Прпо je била 
борба са невољама н TeiuKoiiaMa, које су долазиле 
од елементарпих  незгода. 

Госиодо, да се не задржапам na томе, само hy 
да споменем колико je држава, a исто тако и бано- 
виие, морала да даје помоћи за исхрану сгоке. Ми 
смо у ово доба прошле године имали снег и било je 
у питању да сачувамо пароду његову стоку; затим je 
била потребна noMoli државе пострааалим од попла- 
ве, na давање помоћи за исхрану људи. Имали смо 
сталну борбу са сточннм заразама, због којих je на- 
род претрпео огромну штету. Ималн смо огромних 
штета од града, од скакавзцз, од рђе, која je до- 
шла на пшеницу. 

Према томе, господо, видите, да je та годнпа 
као пикада обиловала елементарним катастрофама, 
и народ се није могао дз пусги пезбринут, него му 
се у сваком момепгу морало притећи у IIOMOII, како 
би се одржао и сачувао. 

Друго, господо, што je прнтискало нашегземљо- 
радникз, била je екопомска криза, с обзиром na стра- 
ховити пад цена и na тешкоће извоза. Пад цена 
изазвао je с једне стране, да пољопривреда ннје има- 
ла  рентабилигета, a с друге   стране,   господо, биле 

су пзјвеће тешкоће, како да се пласира роба земљо- 
радпикова. 

Tpehe, г.хподо, чиме смо се морали борити, 
било je то, како ћемо да олакшамо терете, под који- 
ма стеше земљорадпик, терете који долазе од њего- 
вог задужеља, терете фискалне, терете који долазе 
од CKynolie   животпих   потреба земљорадника. 

Господо, допустите да вас сетим да je целоку- 
nna дискусија o буџету гфошле године била вођ^на 
ca гледишта, шта би све требало учинити да се спа- 
се земљорпдиик од пеминовпе пропасти, јер су на 
дневном реду биле продаје сељачких имања. И по- 
сле буџетске дискусије ми смо законодавиим мера- 
ма решили да дамо извеспе олакшнце. Тако je био 
створен први закоп o зашгити земљорадннка, na смо 
noHOBO продужили са Д0110ше1Бем закона провизор- 
ног карактера, да на крају крајева у сарадњи са 
Закоподавннм одбором Народне скупштине припре- 
мимо један зпконски предлог o заштитн земљорадни- 
ка, који сада чека na своје дефипитивпо решење у 
Народном претсгавнтшву. 

Господо, ако проматрамо све те Temnolie и не- 
воље, опда ипак видимо да смо добро пребродилн 
оно најтеже доба које je за нама. Ми смо све то 
издржали, ми смо се одржали и што je још више 
важно и што треба да се подауче, то je, да je на- 
род осегио д! у нашој држави он има некога ко се 
o њему брипе и стара. 

Господо, сел^ачки народ зна да подноси сваку 
невољу, али je сељачки парод и благодаран сваком 
опом ко му   покаже   љубав и ко му пружи доказа 
o своме старању, шго ja нарочитз могу да подвучем. 
A ja нерујем да и ви гледате тако na то и да ere у 
то уверлш, a то je да je сељачки наш парод осетио 
да су се Краљевска влада и Народно претставпиштво 
брипули o љеговој егзистенцији, o 11>еговом животу 
и његовом  тешком   сгању. И наш парод, знајући и 
осећајуИи   то,   зна   т.жођг   да   то има да припнше 
господо народни послапнци, вама, који сте непреста- 
но стављзли и одржавали   na дневном реду питање 
сељачког живога и сељачких потреба. 

Ми, господо, нисмо решили све проблеме. 
односно ми ннсмо зивршили ту борбу, коју смо има- 
ли да издржимо прошле године. Ми сада имамо још 
пеколико специјалних задагакз у смислу одбраме 
пољопривреде. Овога пролећа имамо да се боримо 
са шгитастом ваши, која je опет у појачапој мери 
паступила. Ми смо морали да предузмемо све мере 
око организације у су^бијаљу мароканских скакааа- 
ца који у огромним колнчинама прете ишесном де- 
лу наше Дупавске баповине. И na крају крајева, на- 
ма je још увек на дневном реду - a нажалост то he 
бити још дуго актуелио, - стзлпа одбрапа од сто- 
чних зараза. Ево, такве се предузимају мере, али 
one пису диктонане ни из далека због оних тешкоћа 
са којима смо се морали да боримо прошле године. 
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И кад узмемо у обзир то да je та најтежа годчна 
прошла, a да су се у извесној мери показали и зна- 
ци побољшања, онда можемо са веровањем да се 
надамо, да je најтежа фаза пољопривредне a према 
томе и прчпредне кризе  и иашој земљи прошла. 

Ja ne кажем да je прошла криза, јер криза mi- 
je само коњуктурелнз, него je криза и структурелна, 
с обзнром na нашу производњу, али мислим   да   се 
онако тгшка времена као што су   била   неИе   више 
повратити. Mu можемо   да   констатујемо   и  извесно 
побољша11,е у цепама сељаччих произнода.   Било je 
и на томе пољу величих и тешких борби, с обзиром 
на систем контингентирања, с обзиром на разне де- 
визне прописе, на огрзничења, на   стално   повећање 
царинске заштите у земл^ама, које су до сада биле 
наши купци. Ипак предузимаљем  мера и   регулиса_ 
њем извоза, и ако се говорило o извесним злоуптре. 
бама, све ja то дало један повољан резултат у томе 
правцу, да су цене ипак бол.е, да се понешто попра- 
виле. И с једне сграието, с друге стрзне, господо, и тај 
психолошки фзкат, да сељак oceiia стараље за њега 
као   и    донесене   законодавне  мере   за  олакшање 
љегових терета, које je ои имао да сносн с обзиром 
на његову велнку задуженост, оправдгнз   мисао   да 
се код нас понешто креиуло на боЛ)е. Ипак из све. 
га тога из свих тих теикоћз које смо имали у ro- 
дини 1932, ми треба да   повучемо   потребне   поуке. 
У коме правцу? Прпо, и прво    потребно  нам je да 
се  спремимо  за  реоргаизац ijy и за јачу актинност у 
правцу унапргђења пољопривреде, и друго потребно 
je да приступимо израђивању  пољопривредног   пла. 
на,    из кога треба да се развије општи   припредпи 
план за нашу земљу. 

Ми ћемо се још внше уверити o тој потреби, 
да се ради утоме прзвцу ако, господо, размотримо 
цифре, које ne варају. Тако гледајући пзш извоз1 

видимо да смо у 1932 години, дакле у време кад 
je привредна криза била у пуном јеку, извезли из 
наше државе 6,669.287 квинтала земал>ских произ- 
вода у вредности о% 1.113,288.434 дннара, затнм 
производе сточарства 1,011.612 комада и 619.777 квии- 
тала у укупној вредности од 1.504,329.564 дииара! 
те производа пољопривредне индусгрије 511.747 квин- 
тала у вредности од 106,787.823 дипара. 

У целосги, дакле, извоз пољопривредних npo- 
извода био je у тој години у укупној вредности од 
2,871,122.806 односно 59.7 готово 60% од целокуп- 
ног извоза из наше државе. 

Господо, ове цифре показују карактер наше 
привреде, и ако узмемо у обзир општн пад трговин- 
ског промета и цена пољопринредних артикала, који 
je постојао већ у 1931 години, онда су те цифре 
ипак знатне. Али, наравно, оне нас не могу да задо- 
воље, ne може да нас задовољи, уопште, наша про 
изводља због тога, што жетвени приноси далеко за- 
остају иза опога, какви   би   они  требали  да   буду. 

AKO ли сравпимо наш просечни принос no хек- 
тару са оним у другим нзпредпијим државама, то 
в1димо знатне разчике, како то показују ови бро- 
јеви. Просечпи принос код нас no једном хектару 
био je код пшенице 10,97 квинтала, a просечш при- 
нос no хектару, који се нормзлно претпоставлЈа у 
другим нзпредпијим државама, изпосио je 28 квин- 
тала. Код кукуруза пзш просечни припос био je 
14,32, другде 27, код зоби код нас 8,06, другде21; 
код ражи 7,9'>, другде 19; код јечмз 8,65, другде 
23; коа шећерне репе 159,00, другде 239 квинтала; 
код лапа код нас 6,20, другде 25, код кудеље код 
нас 8,50, другде 35; код кромпнра код нас 47,00, 
другде 170 квиптала, код хмгл.а код нас 6,50, друг- 
де 10 квинт.1ла. 

Из ових пеколико бројева следи, да имамо ве- 
лике површине под културом жктарица, али да прн- 
носи no хектару нн код житарица, ни код осгалих 
бпљки ne задовољавзју, већ да стоје далеко иза про- 
сека у осталом свету na и у државама. које имају 
зпатно пеповол.није услове за пол.опривредну произ- 
водњу, него ми. 

To нам каже, да je код нас пол:Лпривргдна про- 
изводња још екстензивпа и примитивна и да се сеју 
сорте које не одгонзрају и ne задоволЈазају. 

Алн, господо, не cavo то, него ми морамо да 
констатујемо из наших статистика, да увозимо сваке 
годипе огромпе количине земаљских производа. Тако 
смо у годипи I93l увезли l,ll0.70l квинтзл у вре- 
дности од 485,730.635 дпнара. 

У тим ставкамз најјаче су позиције пиринач, 
јужпо Boiie, уљапн плодови, биље за индустрију n 
љекарије у ухуппој вредности од 333,773.638 дин. 

K томе долазе производи сточарства, које смо 
у истој годипн увезли: 230.228 кв. и 6.201 комад у 
укуппој вредности од 239,235.180 дип. M ђу ончм 
бројкама су пзјјаче познције: вунз, длака, перје u 
коже, тг жпвотињске претипиче у укупној вредно- 
сти од 216.877414 дин. 

Напокон придолазе jou сировипе за пољл- 
привредчу индустрију са 107.827 кв. у вредности 
од 53,470.262 дин. 

Снега дакле пољопривредпнх производа уукуп- 
ној вредности од 778,436.077 дин. 

Овим бројевима треба још прибројати оне 
ставке увоза, које се одпосе na сировине уопште 
индустријске снрхе. 

У години 1931 узезли смо на: воску, пошта- 
ној роби, сапуну, мазиву, памуку, кудел)Н, лану и 
осталим биљним влакнима за предиво, вуни за пре- 
диво, длаци и свили 333,033 кв., у укупној вред- 
ности од 1,348.318.605 дин. 

Индустријсче полуфабрикате и фабрикате, на- 
рочито вунене, свилене и памучпе нећемо овде pa- 
чунати, јер су овисни од nocrojehe индустрије. 

Ако правимо укупни збир ових горњпх цифара 
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то смо у тој години привредне депресије увезли 
свега пољопривредних произаода у укупној вред- 
ности од 2,И5.940.385 дин. Ако упоредимо овај 
увоз са рапије приказаним иззозом онда, господо, 
добијамо један вишак извоза пад увозом пољоприв- 
редних производз у нашој пол.опривредној Југо- 
славији у јеаиој сумн од свега 725 милиош дииара- 

Оае бројке су прло озбиљне и нмперативнотраже 
промену, јер су оне јасни дочаз да се наша пољо- 
привреда није развила у потребном смеру. 

Код многих пољопривредних артнкала, које 
би били у стању произвестн у довољној количини 
и потребној каквоНи видимо да смо прнсиљени у 
целости или претежним делом да увозимз из ино- 
странстнз, т. ј. овисни смо од иностраисгва. 

Оснм тога познато je како све државе све 
више ограничуј/ увоз пол:>опривредних производа 
најразличнијим мзрама. Већина земаља, парочито 
индустријске, пошле су путем протехциоиизма т. ј. 
путем офанзивне аутаркије. To нам врло отежава 
na и спречавз извоз наших поЛ)Опривредних произ- 
вода, које имамо и тиме се пооштрапа наша при- 
вредна криза. 

Из тз и тзкве ситуације треба повуИи копсек- 
венце. Офанзирца аутаркија других земаља, наро. 
чито оннх, које су биле наши најјачи купци, сили 
нас на одбрану и зато морамо прнступити планској 
пољопривр?ди. У ту сврху нменовао сам једну спе- 
цијалиу комисију стручњака с овим специјалним 
задатком. 

Пре свега тргбало je утврдити данаши.е craiije 
наше пољопривреде и могућности ibenor развитка 
у поједнчим граиама нарочито с обзиром на произ- 
ноде које уважамо. Ha темел)у тога треба да се 
утврди: 

1) потребно преоријеитисаше наше пољопрн- 
вредне производње; 

2) да се одреде наравни и економски реони 
за развијање поједине гране пол.опрмнредне про- 
изводње; 

3) да се одреде најподесније врсте, сорте и 
пасмине с обзиром на унуграшњу потребу, на свет- 
ско тржиште, те на прилнке појединих производних 
ргона; 

4) да се прнпреме све мере и законски пред- 
лози, које he требати у проведбн тога донети. 

Из ових задатака внди се, који се важни и 
крупни посао има поспршавати и да он захтева 
дуже време. 

Досада je завршен рад око утврђивања да- 
namii)?r сгања пољопривреде и могућиосги развитка 
појединих грана у одређеннм приликама; олргђени 
су реони за поједине гране пол>опрчвреде, једнако 
и један већи низ врста, сорти н пасмина; a у изради 
су већ и разне законске мере. 

Ha темељу досадашњег рада могло се je нећ 
приступити изво1је11>у  неких мера. 

Како je за наш извоз врло нажно питаље квали- 
тета пшенице, то сам предвадео у буџетском пред- 
логу ocuHBaiLe испитиих стапица у Топчидеру и 
Осијеху, дакле у средпштима нзших житарских од- 
носно пшеничних ргона. Рздови na том питању од 
нарочите су важности  за одабирзње copara. 

Надаље у току je акцчја за повећаном произ- 
води.ом уљаних семена. Прнносима уљане нндустрије 
основан je код Министарстаа поЂспривреде специ- 
цијални фонд за унапређивање ове производње у 
земљи, како би постали неззвисни од иноземства. 
Истодобно подузета je пропаганда за озу културу 
у подесним за то реоиима. 

C обзиром на културу лана и кудеље, које су 
прло важне индустријске биљче, ради се пз томе, 
да се набави испробано најбоље семе из иностран- 
стиа и да се раздезн међу земл>орзднике. Ha тај 
начин ће се   пронзводња    квантитативно и квалига- 
THBHO   ЗПЗТНО ДИ11И. 

Исто тако обраћа се пaжIbз култури бухача. 
Како та биљка претстапља једну доста ззатну грану 
нашега извоза, учиниће се што je потребно да на- 
род и од тога има користи. У исто вргмг посвећује 
се највеИа пажња култур i пиринча, памука и мака. 
Сви ови аргиклн престављају сами за себе један 
проблем и ту се врше интересантна испитивања како 
да се производња ових култура усаврши. 

IIocBeiiyje се великз пажња и свиларству и 
спрема се реорганизацчја његова. Свиларство je, као 
што знате, једна грана производње корисна за нај- 
сиромзшнији свет, a кад узмемо у обзир колико се 
увози свиле у нашу земљу, онда се може указати 
на велику могујшост да из те производње створимо 
такође један нзвор прихода за наш народ. 

Поведена je далекосежна акција за подизаше на- 
шег овчарства првенстио с обзчром на произподњу ву- 
не. У тусврху основаће се пепиннере расплод11>ака, по- 
везати приватна инчцијатива са државом и основати, 
задружне инстнтуције за рацнонилизацију ове гране. 
Одржаће се специјални курсеви за ynyliHBaihe стру- 
чњака у вунарству Проведбом ових радова Morylie 
he битн пронзвађатн оне квалитете н количнне вуне 
које су нам питребне за ку1ту прераду и индустрију. 

Надаље je план за реорганизацнју нашег цело- 
купног кои.зрсгва в?ћ готов и у проведби. Познато 
je да су прнлике у нашем коњарсгву врло тешке 
и да je ту потребна темељита измена као што и у 
питан.у ергела. 

Оснм тога господо, у припреми je Закон o 
реорганиззцнји ползопривреднзгшколства, који треба 
прилагодити потребзма нашег земљорадничког на- 
рода. Прогрес у жељеном смислу може се постићи 
у пољопривреди првенствено целисходним стручним 
васпитањрм. Према томе придаје  законски пројекат 
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највећу важност најнижем пољоприиредиом naciiH- 
тап.у и како би се оно шго више ширило у шнро- 
ким земљорадничким масама. Ту he црло важну 
улогу играти путујуИе псшопривредне школе и 
примерна сеоска господарства. 

Исто тгко спремљен je и гфојекат o реорганн- 
зацијн пољопринредне службе, где се парочито fe- 
гулише делокруг и р?д среских агрономз, како би 
ови што успешније користили народу. 

Beii no досадашп.им радовима можемо се на- 
дати, да he наш пољапривррдци план потсгакнути 
еволуционнстички прогрес наше целокупне пољо- 
привредне производње, да ћемо провести преори- 
јентацију, која he олакшати наш извоз једнако као 
што и задовољаваље унутрашњих потреба; да he се 
једном целисходном реорганнзацијом омогу1штн бо- 
л.и просперитег и снабдевање наших оскудних кра 
јееа и да he то све врло повољно утицати на нашу 
монентарну полигику, те јачати у целости нашу 
фипансијску снагу. 

Тако he се пол>опривредни план оснивати у 
у главном на приватној нницијатив! уз извесно 
утицзње са страпе власти, a после тогл следи нз- 
рада општег привредног плзна, нодећн код 
свега тога рачуна o потрсбној сарадљи држаеа Мале 
Анганте. 

Господо, ja сам се летимице позабавио многим 
пита1Бима, ма да би се дало на делеко и широко 
говорити o свакоме. Али hpaTKo време које имамо 
na расположе1ву) диктује нам да тако поступнмо. 
Ja сам желео свзкако да вам дам један преглед у 
главним цртама o оном што je рађено и што je још 
потребно да се уради, na /a једанпут фиксирамо 
један стални наш пољопривредни и привредвн npo- 
грам, којег треба да се сви држимо и који he бнти 
државпи програм без обзнра нз то, ко he тај про- 
грам изводити. Програм нма да остане и да се 
стално изводи без обзира на промене личности. 
Само на тај начин je Moryhe да се води једна ус- 
пешна поЛ)Опривредна политика, таква политика, 
која има сталан програм и правац. Гссподо, ja сам 
Beh у Финаиајском одбору, где се je буцет Мини- 
старства пољопрниреде свесграно претресао, изнео 
како je једна ванредно важна наша зада11а, да про- 
ведемо организацнју пољопрнвредника у ползопрп- 
вредним коморама ради заступаша интереса пољо- 
привредника. Морамо надсгојати, да наш пољоприв- 
редник буде органнзован. 

On није данас у стању да своје ннтересе за- 
ступа, онако како би било то потребно. Он то није 
у стању ни због своје заосталостн, због недовољне 
обавештеиости, зато што ннје довол.но школован, a 
сем тога и због тога што није организован и што 
не може да наступи са једном организованом снагом 
кад треба да заступа своје интересе, те тако поје- 
диначно ne може да дође ни до изражаја ни до no- 

требног утицаја. Потребно je, дакле да се спроведе 
та организацнја. C тим у вези морамо да учннимо 
све да се наше задругарство развије. У томе погле- 
ду велику важпост полажемо на изграЈЈИнаше кре- 
дитног задругарства, јер сељачки кредит мора да 
буде само задругарскн. Само задругарски кредит за 
сељака je спасоносан, a свакн други je за п.ега опа- 
сан. Код тога морамо да посветимо једнаку брпгу 
свнма задругама, a не да се руководимо оним паро- 
лама, које се код нас чссго чују, као да се наше 
зааругарство треба да дели na слободно или ne- 
слоСодпо. 

Господо, з^другарство мора да буде право' за- 
друг&рство, ono задругарство, које јача и уздиже 
малога и слабог земљорадника. To je социјална 
мисија задругарства, али то je и љегова пационалпа 
мисија код нзс и ззто могу само да кажем да ми, 
треба да пмамо пациопално ^адруп рство, које he у 
пуној мери да вршн своју социјалну задаћу. (Одо- 
бравање). Ja бих желео, без обзира, како су које 
зздруге настале и како су се развијале, да се све 
задруге нађу сложно na једном послу, да се међу 
собом такмиче, које he боље и кориспије да раде 
no парод и да једанпут престапу one трзавице, које су 
биле само na штету saz ругарсгва. Што се мене тиче, 
ja CM увереи као и ви, да сви ми имгмо добру во- 
љу према земљорадчичкнм задругамз, према цело- 
локупном задругарству, према свимз врстама љего- 
вим и вољни смо да снакоме, ко правилно ради учи- 
нимо све да му још гимогнемо да до Eeher успеха 
дође. Нарочито подвлачим погребу рлзвијања прои- 
звођачког задругарстиа и оргапизације задружпе 
продаје. Ha тај начин, господо, би11е oMoryiieiio да 
наш земљорадпчк дојје до реалие цене и праве 
вредпосгч његовпх продуката, које он ичаче мора 
у бесцење да продаје. 

Али, господо, осим тога имамо ми још једанспе- 
цијалап зздотак — допустите тако да кажем — na 
пољу социјално екоиомског старања na селу. По 
моке мншљењу, то старзше требало би спровести 
na тај начин да се створи подеспа оргапизација за 
узајамну noMoh na селу. Bnhe потребно да се допесу 
нарочите законодавне кере, да се државппм зако- 
пима да MoryliiiocT појединим баповипама да оне 
према својим потребама у своме делокругу донесу 
одредбе, како бп се увели и реоргааизовалн општип- 
ски кошеви који постоје у поједипим крајевима 
наше отаџбппе, како би се реоргапизовале среске 
npnnoMohne закладе, како би се провело обезбеђење 
усева и плодова од града, и обезбеђење стоке од 
помора   (Одобраваље). 

To су социјални паши задаин na селу, 'управо 
социјалпа политнка за наше село, која решава и 
љегоае социјалне проблеме н љегове економске 
проблеме заједпо. Ha том пољу Tpe6ahe пожурити 
да се ради и с обзиром   na   искуства,   која смо до 
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сада имали и да би смо у нсгину створили потреб- 
не организације за узајамиу помоћ на селу, гајећи 
при томе дух солндариосги и међусобне помоћи, 
који у нашем селу nocroji, само им треба дати no- 
требну форму организаиије. 

Господо, ja сам насгојао да бацим поглед на 
проблеме, како они постојс у ресору пољопринреде 
и који су задаци, o којима ће се морати даље ио- 
дити рачуна. 

Вглики део посла у Мнннстарсгву пољоприв- 
реде прегсгавља такође рад на решавању аграрне 
реформе. Ja сам, господо^тнм питаи.чма у послед- 
ље време много гонорио, у везн са доношењем ar- 
рарие новеле, и у најскорије време имаНгмо прили- 
ке, да се јои више са тим пита11>чма и проблемима 
позабавимо и у самој Народној скупаЈтини. Ту hemo 
моћи да расмотр^мо' рад на пољу аграрне реформе 
у појединим крајешша наше землзг, ч потребно iie 
биги да донесемо хитно законскс мерг, како бисмо 
до краја остварилн идеју, која je нскрспула, улра- 
во се наметиула свима у првом часу нашег народ- 
ног уједиње1Ба| a то je бнла идеја: обезбедити зем- 
љу ономе, ко je ради. У том цчљу je спремљена 
законска новела и са тии у вези имаћемо прилике 
да расправимо сва питања, и да се изложи сав до- 
садашљи рад Миннстарствз пољолривргде ва томе 
полјУ, na мислнм, да није потргбш да сеу ouaj мах 
задржавам на тим пнтањима дуже. 

Господо, завршавајући онпј преглел, ja бих же- 
лео још само да кажем ово: 

Има људи европског гласа, који су износили 
у последње време једну тезу, која, мислим, да je 
апсолутно та:1на, који су реклн овако: највећн грех 
и najiseha je одговорпосг у данашње доба ништа не 
радити, нншта не предузиматн.Јасе, господо.стиме по- 
тпуно слажем. И ja мислим да колико год je погребна 
активност na спаком пољу, јер пасивиосг je увек рђава, 
погрешиа и штетна, —да je najoelia активносг потреб- 
na пољу пољопривреде и нашег стараља за уна- 
пређење пољопринреде у нас. Свака грана прпвре- 
де има своје проблеме и на њих се одпосе те речи, 
које осуђују паснвност, нлн пушгање да ствари иду 
како xohe, али, господо, паша пољопривреда то je 
наш фундамент. Задоволзење земљорадника и ства- 
рање доброг распозожења код ihera, то je држаппа 
оотреба, јер село je главна паша снага. Одатле др- 
жава црпе своју спагу. (Бурно одобраваљс). 

Наше je село здраво, али je ono, господо, у 
врло тешком положају. Иако му ми дамо потребпу 
помоћ активпим и стваралачким радом, онда he се 
наше село препородити. И стога ми немојте заме- 
рити ако учипим један апел na пашу интелпгепцију. 
Наша иптелигепција je пуна критике дефетизма и 
замерања свему и свачему. Али, она греши јер ne 
живи са пашим селом заједпо. И као што село осе- 
ha да je наша полигичка линија правилпа, исто та- 

ко паше село треба да осеги да им! код иптели- 
гепције љубави и срца за решавање прзблема који 
a ibera тичу. Оно треба да осети да му интели- 
генцпја хоће да да зшња, помоћи, потребпу орга- 
пизацију, да га помогнс добрим саветимз са пупо 
срца и љубаии за њега. Све друго je у стан.у паш 
сељак сам да стаори   (Тако je!) 

Господо, ja желимда то буде апел на сву на- 
цнопалну интелигенцију која верује у снагу саога 
парода, као шго вгрујем ja, a држим и ви сви за- 
једно. Наш народ je био и биће непобедив, јер je on 
ззрзв, отпоран и ca врло малим задонољан, a при 
томе има добру и велику душу. (Бурно одобравање 
дуготрајпо пљескање и узвици: Живео!) 

Иретседник др. Коста Кумануди: Има реч на- 
родпп посланик Гавро Canro. 

Др. Гавро Санто: Господо, култура винограда у 
npeljiiuihoj Војоодини, ззузима прворззредно место 
у опшгем привредном активитету паше државе. Алп, 
господо, и та културз he бити угушена, ако се не 
предузму мере за њено очуваље, Са општим прог- 
ресом пауке, и код випове лозе појавнла су се по- 
6o;b'jjan>a, која још нису могла битн примењена код 
нас у земл^и, јер, познаго je, да мн не обилујемо 
стручним прнвредним ипституцпјама, Зато су почели 
доносиги серуме за зашгиту лозе из инострзнстна, 
али царипе na исте тако су високе, да их je немо- 
гуће добавити. Стара лоза изумнре, и иптерес je 
државе, дч се лоза обнавља и да се подигпуто раци- 
онзлпо, очува од пропасти са перспективама успе- 
ха у будућносгн. Стога молим, да се сгруми за за- 
штиту випове лозе, a који се ne пронзводе у нашој 
земл.и уопште, или ne у довољној мерн, ослободе 
царине. 

Потребпо je усгаповпги и специјаппу желез- 
пичку тарпфу за виноградаре из таквих крајева, и 
то бар са 50% попуста. 

Ми, господо, пмамо код нас један земљорад- 
пиччи производ, који извозимо, чак у државе Јуж- 
ne Америке. Па ипак, и поред тога, тај производ 
инје заштићеп од увоза истог производа — горег 
и туђипског — из ипосгранства. Реч je o хоргош- 
кој паприци. — Како рекох, хоргошка папрнка je 
чуаена и признага у ннострапсгву својим квалите- 
том, извозимо je чак у Америку, a омогућен je увоз 
инострапе, сумшиве паприке, проблематичпог квали- 
тета, и — паравно — пижих цепа, које одговарају 
лошем квалитету! Ja молнм, да се чим пре предуз- 
му мере зрштите за хоргошку паприку путем ца- 
рине, и да се ово спроведе још пре оволетље се- 
зоне рада. 

Mu пемамо селективпих сганица за оплемењи- 
Baihe семена у достатпом броју, изузев опих стапи- 
ца у Чоки, Топчидеру и Бељу и оне, јошмање, у 
Црп.и. Али, one су педовол>не, и квалитет.^пашег 
жита опада. И ако се из_иносгранства то семе може 
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повољно добити — a вндимо код набавке кудељног 
семена да и држава набавља из инострзнства, оно 
што joj не достаје a што je потребно зз културу прив- 
реде, —чине се сметљЈ при упозу, оптерећује се ви- 
соком царином, те су привредници одустали од набавке 
истога,а то се oceha кећ у киалитету наших пољоприв- 
редних производа. Молим, или да се г.риступи подиза- 
њу ових селективних станнца, или, да се, бар, учиие 
могућности лакше набзвке опломеиЈбног семеиа. 

Америка je прешла о:1ет na мокри режим и 
производња пина добиће значајног замаха. Међугим, 
код нас у земљи има великих залиха непродатог 
хмељз, a, гссподо, много je места страдало баш 
због немогућности продаје хмељз, који je претстав- 
љао значајну привредну културу. Молим, господина 
Мииистра, да се специалним трговинским уговорима 
омогући продаја велнких залнха хмеља, јер то изи- 
скује и интерес наших привредника a и интерес са- 
ме државе. 

Опшги интерес захтева, да се поведе рачуна 
o вештачком ђубреп.у земље. Наши привредници не- 
мају довољно вештачког ђубретз, јер им недостаје 
готовог новца за набавку, a домаће фабрике га не 
дају на кредит. Обзиром на опште тешке кредитне 
прилике, јер и саме набављају сировиие за готово. 
Потребио je, господо, створити могућности земл>о- 
радницима за набавку вештачког ђубрета на кредит 
на једногодишњу отплату, без камате, a да се по- 
себном одредбом регулнше однос при овој купови- 
ни и зајемчи од стране државе или самоуправе, да 
се за овај дуг nehe иико моћи користити законским 
одредбама. o заштнти  земљорздинка. 

Потребне су нам и псл)0прнвреане школе. 
Узорна имаи>а иестају под теретом кризе. Ha струч- 
ном образовању младих земл)0радника се не ради- 
У севериим краје£Јима\има свега 2 полЈОпривредне, 
школе: у Ади н Илоку. To je мало. Уколико др- 
жава не може да подиже такве школе треба да их 
подижу бановине. Бановински буџети поред издз- 
така на помоћи, откупе, субвенције и слично — не 
кажем да je то ефемерне природе, јер je неизбежно 
у ове дане кризе — трсбзло би да изроднн иовац 
упогребе у корист и народа и државе. Ja молим 
г. Мннисгра да изволи прнмити овај мој предлог и 
да енергичпо поради на љеговом остварењу. (Живо 
одобравање и  пл>есак). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
г. др. Тоша Рајић. 

Др. Тоша Рајић: Господо народни послаиици, 
ja сам у експозеу г. Министра пол>опривреде запа- 
зио једну врло добру иамеру, нарочито онда, кад 
je истакнуо, да je потребно, да приступкмо изгра- 
ђиваи.у једиог ползопривредног плана. Али, господо. 
у исто време, xohy и желим да констатујем, да 
сматрам, да je то Једна жалосна чињеница, да до- 
сада тога пољопр^вредиог плана у опште иије било. 

{Др. Милан Стијић: Није"крив овај Минисгар!) Ако je 
то тачно, као што овзј мој друг каже, да иије крив 
onaj Министар, ондз, no тој логици, ннкад не би 
могли имати један пољопрнпредни план. 

У другом реду r. Министар пољопривреде ре 
као je, да иаш народ oceha једно свесрдно старање 
за наш селЈачки сталеж. Ja, господо, хоћу опет да 
копстатујем, да то счесрдно старање нгш сел>ачки на- 
род уопште не oceha. Да je тачпо и једно и друго, што 
сам овде устврдио, ja hy покушати и да докажем. 

Господо, опшге позната je ствар, да у свима 
земл^ама, где постоје парламентарне владе, да у 
свима тим землЈама ресорни мннистри имају да воде 
бригу o стању, o напретку оних, o положају оиих, 
за чију добробиг имају да воде ручуиа догични ре- 
сори. 

Господо, ми смо у прошлој години имали једну 
незапамћеиу елементарну непогоду, a то je била рђа, 
која je ушла у жито и услед тога пшенични принос 
не да je подбацио испод просечпог, већ je тај био 
доведеп тако pehu на ииштицу. 

Поррд тога господо, ми видимо још једку не- 
срећу, a то je сточна ззраза, услед које чигаве по- 
крајине обухватају кордони жапдармерије и спре- 
чавају иавоз стоке, тако, да паш сељачки свет, буд 
није имао жита да прода, није могао ни стоку да 
прода. A с друге стране, господо, долазе порески 
егзекутори и пемилосрдно наплаћују порез, односећи 
чак и јастуке испод главе. {Узпици: Тако je!) 

Господо, ja мислим да je било свесрдног ста- 
pama од стране г. Мипистра пољопривреде, који je 
у првом реду дужан и позван да води рачуна o 
томе, он je требао први устаги и казати да се овако 
не може, те ивтервеиисати код г. Министра фииан- 
сија, да се пореске егзекуције обусгаве дотле, док 
наш земљорздник не буде дошао у Moryhiiocr да 
своје производе прода и дође до новчаних сред- 
става за подмириваше својих потреба, a нарочнто u 
^а плаћање аореза. {Ман. аољоприпреде г. Демстро- 
I3uh: Другим речима Мнннстар финансија утерује 
порез, a крив je Министар пољопривреде). 

Ja не кажем, да je г. Министар пољопрпвреде 
крив, али je г. Мнписгар пољогфивреде имао дужност 
да упозори r. Мнпистра фипанснја да иарод није у 
сгању дз пла11а. (Граја и добациаање. Једап глас: 
To je шзљиво. Прегседник звони^. Госпздо, може 
бити да je то вама шаљиво, али мени пије ни мало 
шаљиво. Господо, ми смо упуЈшвали протесге г. Мн- 
нистру фипансија и г. Мииистру пољопривреде. 
{Иианчеиик: A што сте постигли!) Ja нећу, г. Иван- 
чевнћу да објашљавам што смо постиглн, резултати 
ће се најбоље касније видети. 

Господо, што се тиче сточних зараза xohy да 
нагласим само толико, да те заразе нису биле тако 
сграшне као што je то изгледало и да су се сточне 
пијаце могле и раннје отцор1Ти,   али  то  није ишло 
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у рачун ветеринарима, који су требали да имају што 
више трошка за путовања. 

A сада господо, да пређем мало на овај пољо- 
привредни план, који од сада треба да се изгради, 
a који до сада није био изграђен. Судећи no доса- 
дањ^м рлду Мипистарстна [10л> привреде и подручпих 
му органа на које Миннстарсгио полЈОпривреде нма 
утицаја, тога пољопривредвог плапа neiie уопште 
бити: (Граја приговори.) Mu смо видели, да je у 
току 1931 годиве Краљевска влада сматрала за по- 
требно да донесе један закон o житу no коме др- 
жава откупљује жито плаћајући га више него што 
оно crnapno вреди и то све због rorr, јер je наша 
житна производња дошла у питане усчед пада цена 
и немогућности пласира1Ба иашег жита. 

Хиљаде и хилјЗдс вагона леже, госиодо, по 
страним мзгацивима у Братислат, Комзрану, П^шти, 
Бечу н т. д. {Б. Аврамовић: Има ли их још?) Ja ro- 
норим o 1931 годипи. Хиљзде и хиљаде вагона леже 
тамо a Министар трговте и индустрије који има да 
се стара o томе житу, o уновчењу тога жита није 
зиао шта he с ibHMe да ради. Господо, у сврху сма- 
ibHBaiba производље жита, и пре и после тога, за- 
кона o житу прзводи се у Минисгарству пољопри- 
вреде једна заиста свесрдна систематска агнгација у 
народу. Говори се, да не знамо шта ћемо да рздимо 
са пашим житом. Умањимо произподњу, прелазимо 
што више на сточарство и природна стнар да je no- 
следица тога требала ла буде, позвати све one тше 
иољопринредннке који имају лошије земље, да те 
л^шије земље претварају у паш^аке, претварају у 
утрине, да би се na тај начип што више стоке могло 
држати Међутим, ми у место да ту лошију земљу 
претноримо у пашп.аке, иницијативом Минисгарства 
пољопривреде нзјлошији namibaun пргтварају се у 
ораиице. Десетипе и десетнпе хил.а:а јут^ра паш11>ака 
у Војводинн претворепп су, господо, у оранице, да 
бисмо још више понеЈјали произподшу нашег жита. 
a и са овим не зпамо шта ћемо да рздимо. 

Господо, ja xohy да копстатујем, да je ова 
политика заисга без икаквог плана н да je 
^аиста hpajibe време, да се једа-л план стаориј јер 
ouaj и овакав рзд пикако пије у сагласпости са оном 
потребном преоријептацијом наше привреде. {Ковач: 
Дајте нам тај план!) Ja иисам, r. Анте, меродапап да 
овде ^зчосим плап, али ако желите, ja hy вам дати 
један приватап час na да видите како тај плап изглеаа. 

Господо, наше политнгчке општине у Војводи- 
ии имају своје земље и то и орапице и lIaшlI>aкe• 
И, господо, господип Миинстар полЈОприориде пу- 
тем аграрне реформе од тих нашнх општина одузео 
je, тако pehu све (Др. Миленко Mapnomih: Ta ваљ- 
да није!) Још вашу браду треба да одузме госг;о- 
дине Марковипу, na lie опда све бити у роду. 

Господо, ja xoiiy овде да нагласим да je овај 
рад   дирсктно   анациоиалан,   {Анте Коиач:   Ta није 

могуће! Jyxl) Ево ja hy то покушати н да до- 
кажем и мислим ла iiy и доказати. {Др. Миленко 
MapKOiiuh: Ајде да чујемо: Проклети Личани осво- 
јилн све!) По аграрној реформи npaeo на земљу и- 
мају само Срби, Хрнзти и Словеици. Пошго у не- 
мачким и мађарским општинама не може да се врши 
аграрна реформа, јер оне немају Срба, Хрвата н 
Словенаца, то се пемачким и мајјарским општинама 
земл)е, господо, не узимају, сем ако те мз1)арске и 
немачке опшшне имају велпке површиве земал)а 
тако да би се могла извршити једна колонизација. 
Чим je мања површина те земље, она се ne одузи- 
ма. Међутим, српске општине, у српсккм општппа- 
ма оставл/а се максимум од 10, словома десет ка- 
тастралних јутара, a то се, господо, пикако не моме 
да сложи са оиим одредбама o максимуму, и ja се 
сам питаи и мислпи да би се мзло ко нашао ко би хтео 
да разуме и могао разумети зашто да појединци, 
један гроф или један бароп, може имати један мак- 
симум од 521 катастрзннх јутара Јемље, дох наше 
политичке озштнне не могу имати више nero 10 
катасгралнпх јутара. 

Баш овде имам једно решење господнпа ЛДн- 
пистра пољопривреде no коме решешу сеод општине 
Орасвзц, која je чисто српска општнна, од 1099 ката- 
сгралних јутара ораница, колико je та општина имала, 
осгавља се општипи 5 јутара 1162 кв. хв. To значи, 
да je чак и она закопска одредба која сада важи 
и која je скроз неправедна, да je и та закопска 
олредба погажена, јер она предниђа 10 катастралних 
јутара као максимум, a овде je остзвлзено свега 5 
катастралпихјутара (Једзн глас/Коликоиматихопштн- 
на којима je одузета?) Готово ene. Ha пример Перлез. 
Ботош и т. л. Господо, што се одузело од тих оп- 
штина то je само почетак јер he доћи na ред и све 
друге. (Лпте Копач: Koje прпвио тај закоп?) Ja ne 
зчам ко ra je правно, али знам да ra je 6 јануарски 
режнм пргпио. {Аише Копач: Зар значи да je он ана- 
цноналан?) Ja кажем да je извођеп.е тога закона ana- 
циопално, a ни у ком случају да je сам закон ана- 
ционалан. (Јодап глас: To се не слаже са вашим лањ- 
ским гледиштем o 6-јапуарском режиму.) 

Пошаретседпик Драгутпн Карло Ковачевић. 
Г. Коначу iieviojie сметатн говорпику. 

Др. Тоша Pajnlt (иасхввж^): Господо, што je 
ораница одузетз, то би се још дало разуметп. Лли су, 
господо, одузети и пашњаци и на пример једној 
општипн која има преко 600 коња, преко 3.000 
грла оваца, преко 1000 комзда говеди, остало je 
укупно око 400 јутара пзшњака да своју стоку 
прехрани. A na тај пачин, ми, ne да neheino упа- 
предитн сточарство neli ne можемо остати ни на 
оној висини na којој јеонодо сада било и ono мора 
да ппзда и да се унншти. (Мим. Mapnomih доба- 
цује.) Ja видим, r. Марковићу, да вас много инге- 
ресују Личани, na hy пешто и o шима да проговорим. 

17 
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Колонисти, који су у наше крајеве дошли из 
Лике, Босне и Херцеговине, сви су краснн и сгаси- 
ти и добри људи. (A. Кован иронично: Само су умно 
слаби - Граја). Ja молим господнна претседника да ми 
ово време не рачуна, кад ме господа ометају, јер 
ja хоћу своје дозвољено време за говор да искорис- 
тим. 

Господо, ja сам нагласио да су Личани и Хер- 
цеговци занста красни и добри људи, али нажаласт 
xohy да констатујем и једпу   чињеницу   да   су   ти 
људи осуђеви на неминовиу пропасг баш због овак- 
вог рада Министарства   пољопривреде,   a   нарочито 
аграрног одељеља тога Министарстаа. Ja вгс увера- 
вам, господо, да he ти људи, после коначне  ликвн- 
дације аграрне реформе, у року од пет година, сви 
поиово бити у вашнм    крајевима. (Један глас:   Ако 
се буде радило овако као што je   рађеио   за   ових 
последњих 12 година). Ja hy покушати то и да до- 
кажем, и ако међу вама има господе која  неће  да 
разуме и ono што je као сунце  jacno. Ми, на   при- 
мер, имамо једну чнсто личку колонију — »Банатско 
Карађорђево." Оно броји 6.000 душа. Недалеко има- 
мо колонију „Александрово" и мало даље јошико- 
ловију „Војводе CTene." Te колоније потпуно су изо- 
ловане од свих нзших места и немају никакве везе 
нити додира са другнм местима. У другим местима, 
где наш сељак има 5-6 катастарских   јутара земље« 
може да се живи. Зашто? Зато што ту селЈак, поред 
оно мало iberoBe   земље,   може нешто да заради и 
од других људи у селу, узнмајући земљу под закуп 
нли напола или возећи   у најам  тако  да ипак   има 
прилике да заради, док су ови колонисти овамо упу- 
lieHH сами на себе  и  немајући ни   од   кога   ништа 
да  зараде јер су сви потпуно сироти. To  je  једно. 

Друго, све те колоннје добиле су једну   сраз- 
мерно малу површину  земље,   (Гласови:   Треба   им 
дати више земље.) Да, треба им дати више  земље, 
јер je боље створити и мање колоније, алн јаке еко- 
номске јединице, које he моћи да се одупру сваком 
економском потресу. Овако, ови колонисти, са овако 
малом компетенцијом не могу да пла11ају  ни   порез 
ни приргз, нити могу   да прехране своју фамилију, 
a данас сутра имаће још и да отплаћују земљу чија 
je откупна цена н сувише велика. 

Господо, na још да те општине имају своје 
властите пашњаке, да се тим општинама оставило 
довољно утрине, где he Mohn да се мало поред 
земљорадње позабаве и сточарством. Господо, тога 
нема! 

Колонија „Војвода Степа" добила je око 500 
катастралних југара пашњака. Обзиром да je то 
једна великз колонија, увидело се и зна се, да je 
то мало. Међутим, господо, пре једно две недеље 
дана донето je решење: одузима се и од тих 500 
катастралних јутара пашљчка преко 300 јутара и 
оставља се свега 180 катастралних југзра пашЈнака, 

Са 180 катастралних јутара пашњака једна општина, 
господо, која има 4—5 хиљада становника, не може 
да опстане нити може да има развијено сточарство. 
To je прво, a друго шго одузимање сваког јутра 
општинске земље зцачи повишаваше општинског 
приреза. 

Taj namibbK, та општинска земл^а доноси из- 
вестан приход, и ако се та општииска земл>а одузме, 
оида, господо, тај прирез мора да скочи, и поред 
и онако великих ставака пореза природна je ствар, 
ако се још и прирезима оптерете, онда то не могу 
платити. 

Господо, оволико сам имао да кажем o коло- 
низационој политици, a сад hy npehn на наше до- 
Mahe аграрне интересенге. 

Ja xohy овде да нагласим, да у Војводинн, a 
нарочито на територији Бечкеречког аграрног уреда, 
да се снстематски nporaibajy AOMahn аграрни инте- 
р:сенти, и да се Ијимз у масама земља одузима, и 
ако то није no закону. Имамо у Великом Бечкереку 
једног шефа аграрног уреда за читгв Банат, и тај 
шеф arpapnor уреда, господо, на љему својствен 
садистички начин, где год може, људима одузима 
земљу. (Један пославик пита: Како му je име?) To 
није важно! (Исти посланик: Важно je!) Зове се 
Атанацкови!!, пашеног r. Анте Ковача, који му je 
иначе заштитник. (Смех. — Аише Копач: Ja нисам 
љеговзаштитник! Његов рад je његов заштитнгк!) 

Потаретседиик Карло Ковачевић: Молим 
вас, господо, да не уиадате  говорнику у реч. 

Др. ТошаРајнћ. (наставља)Кад г. АнтеКсвач 
каже, да je његов рад његова заштита, xohy да овде 
угврдим, и то не може нико nopehn, да je on, господо, 
због разних лоповлука дисциплински кажњен пре- 
мештајем. {Аите Копач: To није истнна! Није због 
лоповлука!) Јесте! To je дисциплннска пресуда, 
господине Анте, само на вашу интервенцију није из- 
вршевг! {Анте Ковач To није истина! To je обнчна 
лаж, господине PaJHii})!) A да je лоповлук, ja hy 
ово  казати: 

У бр. 14694 из 1930 године види се, да je тај 
господин путовао у Ченту. Међугим, on je зарачу- 
нао да je путовао Бечкерек—Јаркаждии—Идвор— 
Баранда—Чента—Чајсик и т. д., и зарачунао путни 
трошак и ако није путовао, a onaj трошковни лист 
je сам оверио, и због тога je кажњен премештајем, 
II ако ту није било места дисципсинској истрази, 
пего je требала до{1и истрага no § 397 Кривичног 
вакона.  (i'paja. Потпретседник звониЈ 

Господо, видите тај шеф аграрног уреда na 
np. овакве ствари ради: он оде, господо, у једпо 
село, ухвати два-три човека и подбоде их, наговори 
их, да траже десбу опшгипске земље. Али они из 
arpapnor уреда после дођу и поделе земљу ne њима 
него другима, и онда je потпуно природна ствар да 
такав рад ствара незадовољство.   Лепо je   рекао r. 
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Министар, и ja би се и сам сложно с љим, ако би 
се могло извести у пракси да се одузета земља no- 
дели онима, који je раде. To би збил^ требало та- 
ко да буде. Међутим то није тако. У Орловату je 
пре месец дана одузето 186 кат. јутара најбољих 
паш11>ака, које je одмах раздељено. Али ту није до- 
био нн један од мештана и ни један од колониста, 
него je добио један жанд. капеган, један државни 
тужилац, двојица суднја, неки чиновници Министар- 
сгва и тако редом. Ja се питам, господо, да ли се 
на тај начнн обезбеђује земља ономе; који je заиста 
рзди? 

Господо, ja на завршетку свога говора xoiiy да 
се пожалим због једне ствари н да констатујем да 
оиде не видим међу нама нашег друга г. Тркуљу 
(4y']Q се: Ево ra, овде je)f који je не звам no чијој 
поруџбини . .. {Душап ИванчспиЈг: Како то кожете 
да кажете вашем колсги. To je наш дгуг. Какве 
поруџбине?) 

ПотПретседнан Карло Ковачевић: Молим 
вас, господо, немојте узнемиривати г. посланика да 
говори и немојте упадати у реч. 

Др Тоша Рајић Снаставл)а)... који je после 
мога говора у начелној дебати дошао на говорницу 
и бацио се блатом на моју част. СЧује се: To није 
истина!) Ja xohy, господо, само да констатујем, да 
je ово једна жалосна чињеница, као и то да се за- 
иста покушаза то учип^ти. И то се, господо, зна 
ко je то желео, a ja хоћу д? кажем, још само oso. 
Постоји народнч изрека: на вука повика a лисице 
месо једу. Ja позивам г. Тркуљу na суд чзсти са 
изјавом да онај за кога се и најмање некоректиости 
буде доказало, ноложи сној мандат, a штј се тиче 
сумњичењз, ево, господо ... (Говорник показује у 
подигнутој руцн иеколико табака хартије) истога 
дана кад je r. Тркуља говорио, издаиз je пресуда 
судска, која ми даје потпуну сатисфикацпју. 

Да завршим, господо. У вези са одузимап.ем 
тога општинског земљишта и пашњака ми смо могли 
да чујемо екс 10зе r. Мипистра пољопрнвреде у 
одбору за доноше11>е закопа o лнкцидацијп аграрпе 
реформе, a нмали смо прнлике н у јучерашњој По. 
литици да прочигамо једаи његов одговор нашем 
другу г. Василију Трбићу, у коме on ca највећим 
патосом хоће да подвуче да je његсво спесрдно 
стараље у томе да се у корист села у Хрнатској, 
Славопији, Оосни и т. д., која немају погребне шуме 
за дрвареае н доаолшо испаше, изврши експропри- 
јација шума до висине до 25% . Госаодо, ja не могу 
да разумеи да ли ту има система и логике да, у 
исто време кад у тим крајевнма долази држава, да 
експроприше у корист општина 25% шума и да др- 
жаиа издавањем обвезнаца гарантује исплату от- 
штете, у исто време долазн Миннстар пољопривреде 
у поједине нрајеве и одузима   од   општина   и   ову 

потрсбну испашу. (Д/л Стијик Милан: Тамо сам народ 
плаћа.) Ja то нисам казао, да народ не плаћа, али сам 
коистатовао, да држава има да i зда обвезнице и 
да гарантује за исплату тих 25% шума н да се у 
корист тих опшгина врши експропријација, док код 
мене постоје neii општинске утрине и нспаше, и до- 
лази се, na се то одузима и дели. (Др. Милаи Culujuh: 
Тамо je то животно питаше!). A код нас није жи- 
вотио питање?! Гссподо, ja тврдим, дз je код нас 
још више животпо nnTaihe. 

У свему раду Министарства пољопринреде не 
види се ничега од онога, што je г. Минисгар пољо- 
прнвреде казао: помоћ, срце и љубав, али се ниди 
једно и то не из рада Министарства пољоприпреде, 
eeh из жизота нашег парода, a то je да je он јак, 
здрав и отпоран. И ja верујем да he тај здрав, јак 
и отпоран народ нздржати и ову најезду, која npo- 
истиче из Минпстарства пољопривреде. Гласа11у npo- 
тив буџета Министарстпа пошопривреде. 

Потпрстседиик  Карло Ковачевп!!:   Реч има 
народни посланик r. Бранко Аврамовић. 

Бранко Аврамовнћ: Господо народнн посла- 
ници, у начелној дискусији буметске дебате, нисам 
говорио,јер нисам расположен за политичке изјаве и 
расправЛ)ање. 

Сматрам, да je ona Народна скупштина, иза- 
брана великом вол>ом народа, са великом надом исго- 
ra тога народз, да побољша a, у главном олакша 
тешко материјално cTaii>e и омогући опстанак много 
iianaheHor земљорадпика, којн се данас налази у 
иајтежој ситуацији. 

Исто тако моје je мишл.ење, да се ова Народ- 
иа    скупштина   мора   озбил1НО   позабавити   тешким 
стап.ем сеоских занатлија и пол.опривредних надни- 
чара (радкика),   који живе од ратара   на селу. Ове 
брнге су за нас, народне посланике из Срема и Boj 
модиие, много важније него   разговори и препирке 
да ли смо један   парод   или три   народа,   ми Срби 
Хрвати и Слсвенци?  Сасвчм je   нашем народу сае 
једно a и нама   посланнцима то треба   да буде све 
једно:   јесмо лн   ми ипгегралнн   Југословени или je 
југословенство синтеза   српствз,  хрватства и слове- 
наштва. 

Будимо начисто, да наш парод не жели да 
разговара ове разговоре, које потрзају, у главном, 
пензиоиисани н одбачени политичари изван ове 
Скупштпие, a, нажалост, и иеки чланови ове На- 
родне скупштине. 

Господо, паш народ воли своју државу, воли 
своју народну интелнгенцију, која води o и.ему ра- 
чупа, али од државе захтева, да држава помаже 
пољопривреду, да држава осигура примерене цене 
пољоирнвредним производима, који су плод зноја 
и рада нашега народа. Наш   народ захтева од сво- 
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Јих претставника и од нзродне нителигенције упи- 
ђавпост н брнгу o њему. 

Министарстно пољопривреде je оно мннисгар- 
ciBO, које има да води бригу o 80% нашега народа, 
који представља зем/1,ораднички сталеж наше државе. 
Ово Министарстио јесте најважније министарство 
наше аграрне земљорадннчке државе. 

Да узмемо у оцену рад овога Министарства у 
прошлој години, апотоме, у оцену и потребе рада 
у идућој буџетској години за коју доносимо буџет. 

Министарство полЈОпршзреде je 19 марта 1932 
годиие, преко Крзљевске владе, изашло са својим 
предлогом 'Закона оздштити земљорадника и cpeljK- 
вању креднтних односа у земљи„. Похвално je зз 
овај ресор, што je увидео немогуће стање, темел)а 
н главног стуба наше државе, землЈОрадвика и npe- 
дложио ванредне мере у овим нередовним прили- 
кама. Парадоксално je, али истинито, да заков при- 
врсменн, три пуга привремено донашан, не задово- 
Л)ава у целости никога. Прво, не задовољава земљо- 
раиика, јер ra није доволјНО заштитио и ннје ra 
раздужио, тако бар мислн већииа землЈорадника, a 
и моје je миа'л>ење то. Друго, нсзадоволЈава сиро- 
машие занатлије, јер љихове кредитпе односе иије 
уредио. Tpehe, ne задовол>ава ни трговце, јер je се- 
љзк према љему зашг^ћен и трговац не долази до 
својих потраживања од селЈака, али зато мора своје 
обавезе да регулисава. Четврто, не зздовољава ни 
банкаре, јер немзју право егзекуције и принудпе 
наплате главиице дуга земљорадниковог, na чак ни 
камате до 20 децембра 1932 годнне. 

Пето, не зздовол^зва im улагаче, јер ни ови ne 
могу да од новчаннх занода добију своје улоге 
напоље. 

Шесто, не задонољава ии државу, јер je поко- 
лебан морал њепих порезовника зеул^радника у 
плаНаљу обавеза према држави, 

Ипак, поред свега rope наведеног, изјавлЈујем 
велику ззхвалнссг Министру пол>опрниреде на ibe- 
говом иницијативом ззконскгм пројекту, јер, госпс- 
до, велика je cpeha што имзмо овај Закон o за- 
штити земљорадниха, макар и у привременом свој- 
ству, a ево зашто: 

Земљорадници и презадужени и незадужеви> 
могу бити н морају битн задовољни овим законом. 
Презадужени земљорадннцн који су већ npe две 
пуне годнке, дигли руке и предали тело и дух свој 
судбини и сматрају своје нмање као већ туђе, које 
je било под секвестрацијом или продајом, ти нашн 
пријател>и, дешператни и ожалош11ени, добили су 
овим законом своје имање натраг и дата им je мо- 
гујшост и нада на спасење, a поготово продужен 
им je опстанак и живот, ево eeii две године. 

Да није било овога закона већ одавно би мно- 
ги презадужени земљсрадници  постали бескућниин. 

Они   који нису   презадужени   сељзци, морају 

бнти задовољни за то, јер им je олзкшано стање ти- 
ме што je снижена кзмата са њихових дугова од 
20% a негде je била и веНа, на 10о/о. Морају битн 
задово.ЂНИ зато, што бавке и остали версжници мо- 
рају да приме само камату, a за главницу ne могу 
нн да туже и праве трошкове ако дужпик не 
може да враИа главницу, кзко je то npe било док 
није дошао овај закон. 

Много се ралујем шго je no овом питању roc- 
поднп Прегседник Владе у своме говору дао јуче 
задовол3апају11у изјаву: „Да je Закон o земл.град. 
ннчком креднту дјело и иницијатива ове владе, ona 
ra je кроз Одбор проиијела и неоправдако je од 
стране опозиције која замера што дефинитивно није 
допешеп закон, јер су међувремено доношени взжни 
политнчки закони, o изборима, општинама и удру- 
жењима, a ипак je заштићеп закоиом". Господиц 
Претседпчк je изјавио и то да he овај закон доћн 
после доношрња буџета нгпово на дневни ред. 

Сеоске сиромашпе запаглије морају бити за- 
довољпи овпм привременим закопом o заштити зем- 
љорадннка, јер заштићепи сељак има колико толико 
куповну Moli, да код занатлпје оправи кола, себе и 
породицу одене и обује, јер веровпнк ne може no 
закону и последњи динар да му узме за дуг н 
камату. 

_.   VTBTDHO>I   БД     ОМВЗ   .OfiOPDL 
Исто ово важи и за сеоске трговце, којн ne 

би могли сељаку прод»тн ни најнужције потребе из 
свога дућана, со и петролеум, да ннје овога закона. 

Банке морају ипак бити задовољне, јер да није 
овога закоиа истипа one би могле продзвати земљо- 
радиику, али са тим продајама зпамо како je изгле- 
дало, када су се покретнине и пекрегнине у вредпостц 
од 60.0С0 дннара продавале за 6.000 дипара na je 
дужник сстајао беску11пик и без имања услед прк- 
нудпе продаје. Банка пије добила у целости своја 
потражива^а пего je разлику морала отписати. Ова- 
ко, no закону овом, банке ппак добијају камате na 
своје издате зајмове. Ако имају нестрпл>иве и нс- 
поверлЈИве улагаче даје им се могућност да се слу- 
же Уредбом, којом могу регулисатп исплате улога, 
без опаспости no опсгапак зааода. 

За улагаче je тешка и врло тешка a чесго 
пута очајпа снтуација, али ипак, да није дошго за- 
кон o заштпти до сада би већ изгубили добар део 
својих улога, a код неких неспгурвих завода н целе 
улоге. 

Новчапн заводи би због ових губитакз, који би 
настали код принудпих продаја, услед диферепције 
између дуга и постигнуте суме проданог земљсрад. 
ничког HMaiba, морзли тражити прниудно или вац- 
сгечајно поравпап>е што значп сигуран губптак за 
сваког улагача 50%, a кроз 18 кесеци, у колико се 
поравнаваше ne изврши, тада стечај банке, што 
значи   потпун  губитак   целог   улога, јер позната je 
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ствар, да из стечзја има корнсти у главном само 
управитељ стечајне масе и нико други. 

Државу мора ипак поред свега тога да ;пдо- 
вољи ово законско стање и ако je поколебаи морзл 
н.ених порезозника земљорад^икз у извршанању 
њихових обавезз према држази, јер више него си- 
гурно je, да уважени г. Минисгар фипансија поред 
свих његових енергшиих мера a на неким мегтимз 
и суаише сгрогих, које je предузимао у то<у про- 
шле године ne бн се могао похвалнти за овај успех 
кс^ je посгнгао ирл наплати порезе од сељака да 
није било osDra Ззкона. , 

Миписгар фиаансија дугује захвалност Мини- 
сгру пољоприиреде, што му je омогућио овим за. 
ззкошм да код сељак! ипак пешго пзђе у кошевима, 
амбзримз и сгајама, јер селЈаку није могао веропник 
за дугове продати покрстнину, стоку и храну. 
Дожзва мора бити н за то задонољна озии законом, 
јер je on осигурао ред у држави, и јавну безбед- 
носг шго сумњам дз би б/лз, да су сељацима про- 
давана имања н они   осгааи  бескућници и на улици. 

Минисгар пољопривреде у спорззуму са Ми- 
нисгрои трговине успео je, да нашим пољопривре- 
днацима, одгајивачима свиља омзгу1)И донекле, лепе, 
a штоје најважније последч^е пола године и сталне од- 
носно стабилне цене сзиња код извоза у Чехослонзчку 
и Аустрију. 

Тешке су бриге Министарства полЈОпризреде 
око извоза сељачких производа, данас у доба npo- 
текциониша, префгренциала, заштитних унозн^х и 
извозних царина и других царинских тарифа и баријера. 

Позпато мн je, да се у Мннистарству пољо- 
привреде у овој прзшлој годчнн радило ипзк ко. 
рисно и са иеким плачом шго смо чули и из ек- 
спозеа  Госшдина Мчнистра, a шго није био случај 
до тада. 

Ja сам непрнјатељ сваких новотарија и савето- 
ваи.а од стране стручњака без претходног испити- 
вања. Код нас се у држави решавало пре неколико 
година да су Министарстио и жуланије давале суге- 
стије и пропагирале сађеље хмеља и другнх инду- 
стријских биљака, претерано се форсирзло модерно 
живинарство a и сточзрсгио у оним крајевима, где 
то сама прнрода није одредила. Све те сугестије 
испале су хохшгатерај и упропасгиле су многе 
наше земљораднике. Скупе хмељаре су довеле многе 
сељакедо просјаччог штааа, a они који нису сасаим 
пропали, грцају у дуговима. 

Набавка свиња нгмачке oплeмelbeнe pače, разнн 
модерни живинарници, нзбавка скупе приплодне 
стоке ит.д. све je то задужило и разочарало наш 
саег у скорој прошлости. Форсирашем семена пше- 
нице разних сорти у свима крајевима, испало je често 
пута наопако и створило потпуно непопереље наших 
сељака према органииа Мпнистарства пог.опривреде 
и   стручним   среским   пољопривредним   агрономима. 

Народ je склон да верује да од свзког струч- 
ног савета може имати само штете a нихакве ко- 
рисги. 

Све те ствзри благодарећи вођењу Мини- 
старства полЈОпривргде данас много боље стоје и у 
прошлој годинн су сг попрзвилг. 

Ачи и данас још има гргшака у полнгици no- 
једиаих оделеп.а Министарствз пољопривреде. Ште- 
тно се фзр:ирају оне pače коња у крајевима где 
им није месго. 35or удруже1Ба Кола Јахзча форси- 
ра се Kon> екглеске пасинне у оним крајевима где 
треба да je мало арап или липицанац. У пеким кра- 
јевима као што je Фрушка Гора брдовига форсира 
се нониус умесго лаког брдског коња. 

Надам се да he Мииистарсгво полЈОпривреде 
у дегаљима израдити плаи свога рада, као што je 
изволео pehu г. Мипистар, a извођење тога треба 
питаги и слушати практичме економе a не само фор- 
мално квалификоване стручне л^уде, јер данас се 
мора бггати од CB-IX проблематичних експеримената, 
када je динар тако врло скуп и врло велик. 

Надам се да he Минисггрство пол.опривреае 
no узору na земље око нас, које су то већ ззвеле, 
организираги тамаи>ење биљних шгеточиша, али не 
са несигурннм, неопробаним и скупим препаратпма 
него опробзним справама. Залуд ћемо ми прскати 
и поливаги скакавце у Банату, кад они почну seh 
да летг и праве штете. Њих требатаманиги, док су 
мали и снтни, чим сеизлегу no ливадама.пашн.ацима, 
са спрзвамакао Што Мађари већ имају од челичнихжи- 
чанпх вал,ака који Јништавају и све инсекте аујед- 
но и ливаде и пашљаке панредно подрљају, где по- 
сле тога те годнне нема скакаваца a трава на ле- 
динама ванредно успева. Озо тргба схватити веома 
оабиљно, јер у многим селима Банатл, сељаци су ко- 
мали ледине, унелл у топле собе, и у месецу феб- 
руару скакавци су се излегли шго значи дасу многе 
ледине банатских рзвница ззражене овим инсек- 
тима. 

Миннстарство пољопривреде мора настојати Да 
срески пољопривредни рефгренти буду такви др- 
жавни и нарздни органн, које he наш сељак да 
тражи и пита за савет, као ono бзлзсник лекара, и 
то таквог лекара, у кога верује и чије he саиеге са 
надом на сигуран успех користити. Никакве хасие 
нема наш народ од среског агронома, к.)ји отправ- 
ЛјЗ акта и прави сталао само неке извештаје и ста- 
тисгике као што je то у већини случајева са агро- 
номима до сада било. Они се не смеју претворити 
у писаре и архиваре нити статистичаре, него морају 
вршити благотаорну саветодавну стручну улогу у 
нашем пароду, гамо гдг их питају и од љчх траже 
савега, a и тамо где они сами осете да требз савет 
дати. 

У Министарстзу пољопривреде треба саспим 
прсстатн са увозом скупе приплодне стоке из ино- 
стрзисгпа. Него треба негорагн, помагати и форсирати 
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акомодирану домаћу сгоку, у појединим крзје- 
вима наше државе. Ta vio где je од увск сит- 
на стокз, т. ј. врстамале стоке не може се лако 
наметнуги (Јнна н нежна сименталска paca, нарочито 
тамо где ни људи немЈју удобие стаиове, a стока 
се налази и тимари, под шупама покривеиим сламом 
a у несташици хране, као претпрошле годнне, и те 
кропове поједе стока као храну. Ту у таквом крају 
штета je и лудост довести сименталку. 

Много се код нас грешило зато, шго су се Сви 
савети давали лакомислено и иепрактично према 
некаквим листовима и илустрованнм књигама, које су 
наши школовани стручњаци у иностранству прочиталн 
и хтели да пренесу, не водећи рзчуна o томе, да ли 
je то могуће пресадкти у сваки repen, a требали 
су имати на уму ону кашу народну пословнцу која 
каже: „Не иде чизма на сваку ногу." 

Господнн Министар г10л>опривреде у својој по- 
љопрнвредној политици, мора поклонити нарочиту 
пажњу једном важном чипиоцу у нашем народу a 
то je задругарство. 

У сваком ралу мора бити систгма, пз тако 
исто Министарство пол,011ривреде мора овде до 
краја запести систем, који he донеги користи др- 
жави и народу. 

Нека je свака част r. Министру пољопривреде, 
који je за задругарство показао много разумевања 
и симпаФија. On je, увидепши да дапас иаш землЈО- 
радник због тешке ситуације код новчаних завода, 
мора имати здргве народне задружне кредитпе opra. 
низгције, без верског, племенског и регионалног 
обележја саобразиозакои o пол.опривргдном кредиту, 
закон o Аграрној банци н закон o поделн државена 
управна подручја Уредбом од 26 јапуард 1933 ro- 
дине. Ова уредба са законском снагом омогуИава 
груписање свих задруга које се баве чисто кредит- 
ним послом у своје бановинске задруге на челу са 
земаљским савезом задруга, за пољопрнвредни кре- 
Дит. Она даје тим устанонама снагом својих закон- 
ских параграфа, правилннка и правила жинотворну 
делатност и могућност да одговоре својој сврси и 
благотворно делају у народу. 

Исто тако мора Министарство пољопривреде 
завести реда и у задругарству које се бави и дру- 
гнм пословима, као на пример: продајом н извозом 
земаљских производа и продајом и иабавља11,ем 
потрошачких артнкала. 

Мора се оделити и створити посебни савези за 
произвођачко-прерађивачке задруге. 

Исто тако морају се издвојити н формирати у 
посебне санезе набављачко-потрошачке задруге. За 
све ове задружне облике мора се завести строга 
контрола државе као што je предвиђено и што се 
До сад води већ пет годпна према задругарству за 
пољопрнвредни кредит. 

Главиом  савезу   Српских   земљорадничких   за- 

друга у Београду треба забраниги одиосно онемо- 
гућити, јер je то законом eeh забрањено, овакав на- 
чин послонића и трговања са нечлановнма преко 
агената и сензала, што изазива трговачки сгалеж 
протип целокупног задругарства. Трговац плаћа no- 
резу и све остале дажбине, и природно je, да се мора 
револгирати на р:д Главног савеза Српских земљо- 
радничких задруга који тргује са свима и сваким без 
обзира на чланство a не плаћа никакне порезе ни 
јавне даће. 

Сами задругари веома су незадовољни радом 
свога Савеза, јер чеого иуга од свога Савеза задру- 
гарн мање добију за свињ^ које су предалИ у сврху 
извоза Савезу, него други који од трговаца приме 
nape И то одмах. 

Госиодо, Уред за унапређење спољне трговинг 
даје 40ђ[0 од контингента задругарству, међугим 
1'лавни Савез нема задругар:ке робе, него најми сен- 
зале и купује у Руми и околини, a исто тако и на 
другим местима крупиу и ситну стоку од незадруга' 
pa. Главни савез српских земљорадничких зздру- 
гв примио je за многе своје жигарске задруге новац 
npe годину даааод иззозног друоЈтва и то велике с/ме, 
али пи до даиас није предао н исплатио новац сви- 
ма својим задругама. У Бзшајиду житарска задруга 
од свога Савеза није примила 500.000 дин., већ годн 
ну дана, и ако je добила извештај од извозног дру- 
штва, дз je Савезу жито исплаћепо на време. 

Г. потпрегсединк Народне скулштине г. др. 
Коста Поповнћ показивао ми je масу тужби поједи- 
них ратара из Војводине, који су претлрошле и про 
шле година предали жито Савезу, a ноаац ни:у још 
добили, и ако je Савез примио новац од извозног 
друттва. Овакав рад Главн )г савеза cpn. згмљора- 
дничких задруга уноси нерасположеље међу задру. 
гаре и задружне редове, a револтира и све слојеве 
народке и сталеже против задругарства. 

Исто тако г. Boja Е&орђефић, управник Савеза 
српских земљорадничких задруга, стално замеће бо- 
рбу и кавгу противу осталог задругарсгва и доноси 
план „пјатиљетке" на седпици свога управног одбо- 
pa, у коме тражи преоријеигацију и реорганизацију 
државних установа. Међугим, у Савезу ради незако- 
ните и нелепе послове и са својим задругарима и са 
нечлановима. 

Господо, ja тражим да Минкстарство пољопри- 
вреде одреди анкегу и прегледа целокупзн рад Глав- 
ног савеза cpn. земљорадничкнх задруга у иитере- 
су целокупног задругарства. Држава je поклзњала 
баш сваку паж11>у Главном саве^у c^п. зељораадни- 
чких зздруга од увек, a парочито данас, што се ви- 
ди из овога, јер je претставник тога Савеза г. Boja 
Ђорђевић управник, a уједно и члан одбора Савеза 
што je нелогично, он je члан управе Извозног 
друштва, члан одбора за контролу извоза стоке, 
члан тарифног одбора, који je образовало Министар- 
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ство саобраћаја, члан у;1равног одбора Аграрне бан- 
ке, изабран државним акцијама, као и на многим 
другим местима. У свима овим установама тај госпо- 
дин искоришћује сноје присуство и уплив, да би без 
више контроле спроводио послопе, који наводно до- 
носе огромне профите за његов Савез, за које he се 
можда накнадно установиги да носе у себи клицу 
пропасти, као што се то показало код ра1них других 
„слободннх' задружних савеза, који су радили на 
сличан пачин и пропали. Када се почињу oceharn 
први јасни симптоми тих катастрофа, опда ти исти 
људи, који су се у име слободе отимали од контроле 
свога рада, напуштају брод и траже да држапб сани- 
ра и спасава оно, што су они својим лакоумним ра- 
дом упропастили. 

Господо, не треба и\\п у дал1у прошлост, ево 
најновијн догађаји нам показују колико je потребаи 
строг надзор над свим тнм послонима и одабирање 
људи, којима ће се поверити вођење оиих послопа. 
Из дапашње ;)Правде" видимо, да je у Јужној Срби- 
јиу Скопљу избила на јавност једна од највећих и 
најпрљавијих афера, где je држава оштећена са неко- 
лико милиона, a у коју je аферу нажалосг умеша- 
на опет једпа задружна установа Главна набављачка 
Задруга у Скопљу, која je у чланстау овоГа истог 
Савеза, односно шегове филијале у Скопљу. 

По информаиијама из задружннх кругова стојн 
преД сломом'опет један велики заДружни савез, na 
je врло вероватно, да ћеовогапута држава ради спа- 
савања имовине многих хиљада ситних землЈорадник 
моратн да допринесе извесне матернјалне жртве. Не- 
мам ништа против тога, нити си може имати прогив, 
да држава која води бригу o свима савезима зашги- 
ти у сличним случајевнма ове иецужне жртве туђе 
лакомислености, али у сваком случају треба захте- 
вати, да се бар у будуће no могућству спрече мани- 
пулације и несавесган рад у врховним задружним 
орговизацијама. 

To he се моћи постићи коптролом, од стране 
јавности a у првом реду од државе. Нико се ne сме 
под видом неког слободар:тва закпањатч и избе- 
гзвати контролу. 

Министарство пољопривреде изашло je Ca сво- 
јим пројектом кривичног закона o аграрној реформи, 
што je за похвалу. 

Заиста je крајше време да наши добровољци 
и колонисте дођу до права власништва земље ксју 
им je аграрна реформа далз. Исто тако у ингересу 
земљорадње потребно je, да аграрци постану груи- 
товни власници земље коју судобнли, дп бије могли 
као споју рођену боље радити u ограђивати a ca 
ње себе и своју децу хранити, a уз то дати цару 
царево и Богу божје. 

Надам се, да he се после буџета у Народној скуп- 
штини донети споразумно и у што   боље   корисној 

форми зз државу   и ивтересенте   Закон o аграрној 
реформи и она се коначно ликвидирати. 

Ми посланици из Срема и Војводине морамо 
отворено pelin да наш сељак од пољопривреде нема 
никаквога прихода, али зато пореза на земљу je врло 
висока. 

Господин Министар поЛ)Опривреде добро зна 
да je сздаља пореза такозвана земљариаа ненор- 
мална и претешка. Moje je мишљење a то he ми 
потврдити и господин Министар пољопривреде да 
je г. Министар финансија на други начин и на другом 
месту требао тражити приходе држави. 

Земљарину према данашњим приходима са зе* 
мље којих у опште нема, требало je сасвим укинути 
и дати могућност само бановини и општини да 
разрезују прирезе на земљу. Мипистар финансија да 
намакне приходе, могао je ударити порез на лук 
сузне предмете например на свилене чарапе na ла- 
ковапе ципеле и na разне друге свилене предмете. Тада 
би се избегла и сва ona пеугодност код егзекуци]е 
од сељака и Мипистру фиllai^cиja били би екгзеку 
тори ћерке и синови нашиХ војвођапских сељака, јер 
би се поррз na луксузне предмете код куповине тих 
предмета одмах реализовао. 

Мислим и уверен саМ да би r. Министар фи- 
нансија то лакше наплатио него што he наплатит^ 
збмљарину. Ja и нгки моји другови из Војводине 
macaheMO код Финапсијског закона § 16 против зе- 
мљзрине. Наш сељак у Војводини je презадужен* a 
порезе су велике и у песразмери са приходима на- 
товарепе. И сам Манистар финансија уверен je да 
nelie Mohn земљарину и буџетски приход са земље 
остварнти. 

Разуме се да нас наше колеге пославици из 
пасивних крајева не разуму, a њима je лако гласати 
за земЂарину, јер je na камените земље пореза ни- 
штавпа и не пла{1а се. 

Г, Министар пољопривреде мора у споразуму 
са Министром фанансија за иду11у годину побринути 
се да се порески систем na земљу измени н доведе 
у поштену пормалпосг. Порез може да иде само од 
прихода, али када on задре да узима од основице 
т. ј. од главнице имања, тада je то неправедно оти- 
мање a ne узимаље. 

Исго тако молим господипа Министра, да ме no- 
могне и да исходи решење за нову класификацију 
орапица и виноградарскчх земзља у Иришком срезу, 
јер je класификација пров^ђ ina одавио у Аустро- 
угарској, позпато je да се тамо то радило скроз су- 
бјективно и да су земље много боље него што су 
земље ситпих сељака a које су уживали и били вла- 
спици велепоседници, грофови и барони. 

Исто тако молим гссподипа Мипистра пољо- 
привреде, да свим силама пастоји у интересу нашег 
земљор?дника и да у споразуму са Миинсгром тр^ 
говине и индусгрије осигура повољне цепе  и извоз 
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пољопрнвредних производа у  иностранство   добрим 
уговорима и конвенцијама. 

Надам се, да he Министарсгво пољопривреде у 
идућој години дати земљи и нашем народу и много 
очекиване и много потрЕбне пољопривредие коморе. 

Министарству пољопривреде н г. Министру по- 
клањам пуио поверење и надам се да моје примедбг 
Hehe остати глас вапијућег у пусги1ви. (Пл>°скањ° и 
узвици: Живео!). 

Потпретседник Драгугин Карло Ковачевић: 
Реч има г. Младен Лисавац. 

Др. Младен Лисавац: Господо народни no- 
слапици, после озоликнх гозора у оној буџетској 
расправи тешко бн бидо нешто ново наИи и нешто но- 
во Hcralin, шго не би моји предговорници 
већ споменули били. Па нпак има јепна стаар, KO\I je 
врло слабо расправлЈења, мада je озде често додир- 
вута, и то не само са једне стране, него н са дру- 
ге сгране у овом писоком Дому. To je онај за«он o 
сређнваљу п^љопривреаних и управо сељачких ду- 
гова. 

Овај закон као што.знате налази се у једном 
провизорном стаи.у. a то провнзорно craibe колико 
je добро, колико има добрнх својнх страиа, толико 
има и саојнх лоших cipana. Ради боље илусграције 
навешћу пам само оао: 

У једном месту где сам имао прилике да будем, 
ушао сам у једну сел,ачку K3iiy, затекЕо сам у дво- 
ришту једног пса, једиу мачку и једног петла и 
две кокошке. To je било цело покретно имање тога 
сељака, Изгледало ми je, да човек који нма пеко- 
лико јутара зеиље, ипак мора нешго нише иматн. 
Он каже: „Господине, ja се бојнм егзе^кутора, ja 
увек гледам да ми ве наиђе егзекутор јер имам ду 
това, које нисам у стап.у да платим, мчда кмам при 
личио имање.,, 

После тога je једаи други човек дошао у моју 
писарну и каже: "Ви сте господине народни посла- 
ник? — Лесам!, — „Ja сам се доселио са села. 
Имам овде уложених у једној банцч 100.000 дннара 
и рачуиао сам, да hy тих 100 000 динара, сада као 
сгарији човек, да употребим на издржаваше ceoje и 
на школовање сноје деце. Међугим, јуче сам отишао 
у банку, молио сам неку малу аконгаци]у на рачун 
својег улога. Рекли су ми: Mu стојимо под зашти- 
том § петог, можемо вам датн месечно само 150 
динара. Треба да живим ja, моја жена и двоје деце; 
може ли то бити? Гледајте да шта учините да се 
ова ствар  чоправи!" 

Онај ратар кога сам видео онде и који je имао 
можда неки новац готов, али није смео пишта да 
купи, јер се увек бојао, да овај садашњи привре- 
мени закон не буде опет сугра суспепдован и да 
опет не наступи старо стање, a овај човек овде 
који има уложена новца и не може дадође до њега, 
обојица показују да je стање доста  несносно. 

To стање се морз, господо моја, у најкрзћем 
нргмеиу коначно уредиги тако да онзј, који je своју 
ушгеђезиву и зараду улагао можла кроз дуги низ 
година, дп их може шдићи и уживати, a сељак ко- 
ји je запао у несношљиве дугове, да може одахну- 
ти душом и поново оживети. Апи, господо моја, јз 
допуштам да je то ствар вр-ш тгшка, и да нијг кри- 
вица ни до r. Министра, ни до Крал^евске владе, 
IM до игс самих, него je кривица у томе, што су 
неки погрешни појмови влздали у сп?му ономе, што 
je важило у нарздној економија. 

Да нзм само један прнмер саоуенем. 
У нзродној економији на првом месту стоји, a 

и сваки професор, који предаје ту дисциплипу, каже: 
nsiui je наука још врло млада. Многе сгвари за то 
незнзмошто нисмо тако дуго на том пољу, на том 
терену радили, Онда кад cav ja почео учиги ову 
струку, било je око сто година, давас има сто пе- 
десет годива, али сне je то врло кратак рзк за једну 
пауку, чнјн je предмег тако обшан као onaj народне 
економије. Ta je наука многе инсгитуцф нашла већ 
готове фармнрзие тако да je морала нспитивати и 
размишљати, на који су начин оне постале. Ишеђу 
осталог н емисионг банке постале су много рзније, 
него што je Адам Смит почео своје научне радове 
и на томе пољу, na je та ствар, појзва тих емиси- 
оинх банака сасвим погрешан утисак и нмпреснју 
учиннла na one научнпке. 

Л ево како. У свзчој књчзч чнгаћете да су емн- 
сиопе бинке посгале из депозигпих и жнро бзпзка, 
a то зпачн из бзнака, које су пмзле у из-збнл.у но- 
вацаи злата;улрав5 да су људи који су имааи злата 
у изобиљу те емисионе баике и створнли. Али то 
пије тако. Они тамо у Бразилији, којн пзле залихе 
своје кафе, јер се боре против хиперпродукције, no 
тој би теорији, могли доћи ni идејуда стварају још 
и сурогат кгфе. Зар се пеко може бринути o сурогату 
кафе, кад има природне кафг толико да њоме она ложи 
парне казане. Или например Вршчани, који су про- 
давали 1931 своје вино no 0.35 и 0.40 дннара литар, 
зар би ти људи могли да дођу на идеју да ства- 
рају још и вештачко вино? To je, го:подо, немо- 
ryhe. Исто je тако, господо, пемогуИе да су депо- 
зитне и жиро банке и њихови управљачи дошли на 
идеју да створе један сурогат, који iie им служитп 
у месго нсвца у промету. Te погрешке и констата- 
тације и оваква погрешна научна осиова довеле су 
до тога да ми, чим почнемо гопорити o начину на 
који би се могли средити сељачки дуг„в i, долазимо 
до ззкључка да je пемогуће употребити емисиону 
банку у ту сврху. To не стоји. Емисионе бзнке имају 
сасвим другу улогу и сзсним други разлог за њи- 
хово оснивање. Емисионе су бапке постале онда, кад 
су индустријалци дошли у неприлику, када су како 
свој тако и поззјмљени новац уложилн у зграде, 
машинерије и друге инвестиције, na им je потребан 
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био нонац за прометни капнтал да куле сировиие, 
да цлате раднике да купе угаљ, мазнво и т. д. Они 
су тој сиојој певољн дошли на идеју да сгворе еми- 
сиопе банке, да путем бонова исплаћују саоје рад- 
нике да им омогуће да раде у фзбрици све донде 
докле не добију новац, док не продаду своје npo- 
изведене артикле, дохле ти артикли ne дођу у руке 
потрошача за који они примају иовац. Индустрија je 
створила институт где je могла путем емисионе бан- 
ке, без икакве камате, до1јн до новца. Ona je на тај 
нгчин сгворила себи велики прометни капитал, којим 
je омогућила да у току годнне предузеће цоже 
да ради, a после тога да и они до1ју до иаплате. 
Како иак сгоји ствар код ратара?Ратар није дошао 
на ту идеју да употреб1оно што je посејао, оно што 
му на љиви и у тору расте и напредује, да ту снлну 
вредност упогребн као подлзгу за своје ис Јомагање, 
као што je то случај кзд еу.исчоних банака. Колико, 
господо, нзноси та вредпосг и то богагство, које 
сачињана једногодиш1Би принос, лако je ?11ати. To 
нам јасно похазује и томе нас учи сама сгатнстика, 
a то можемо и ми сами да израчунамо 11зша држава 
има округло 248.000 кв. кнлометарз и полов;!на од 
тога, a то je 124.000 кв. километара je плоднз зем- 
ља, са које се може добнги 12 милијарди годчшае 
од хрзне, сточе, и свега онога шго један пол>опри- 
вредчик годишпЈе протведе. 

Тих 12,000,000.000 годишње илн рецимо поло- 
вина од тога 6.000,003.000, то пије умео ваш пољо- 
привредник никад да разумно употребн радп тсга, 
јер кад je хгео то да чини, ишаз je зелеизшу и 
унаиред je продзвао н залагао свој roдишILи принос 
у пола цене. Док je фабрнчзр без камате, путгм 
емисионе банке, уновчзвао своју сировину и своје 
фабрикате sa свој даљи pai. Господо мојз, ono што 
je урадио индустријалац, то исго може урадити и 
земљорадник, a на који нзчин? Ha тај начин, ако 
би он давао од себе потпуну сигурносг, да 
lie се она емисф, којом се он служн, до- 
исга и наплагиги из једногодишпзег приносз ше- 
говог добра, a то може na тај вачин, ако кажемо, 
да првих 25% од вредности целокуппог непокретаог 
имања послужн као сигурност за издање тих еми- 
снопих повчаница. Првих 25%, овај приоритетпи за- 
јам осигуран на земљишту, свакако би био најсн- 
гурнији, јер, ако имамо једно земљишге, које вреди 
10 000 динара, 2.500 динара сигурно ћемо за њега 
добити, дз га продамо брат брату. 

Дакле, као што видите, кад би то бнло, да се 
та емисија осигура приоритетно na првих 25о/0 вред- 
ности сељачког имања, оида би те иовчанице потпуно 
одржале свој курс јер би бале ограничене на једну 
четартииу вредности тога целог Hiviaiha у размери 
вредчости једногодишњег приноса, који се просечно 
од земл>ишга добија. Господо моја, ви ћете казати: 
na који начин можемо ми сада,  кад су  та сељачка 

имања већ зааужена и презадуженз, доћи до тога 
приорнгета, до тих прних 25% и na који начин мо- 
жемо ми то осигурати? Хоћемо ли свзки поједици 
посед нчтабулигатн; хоћемо лн споспти сав onaj 
трошак, за провађап.е груптоппе ухњижбе? Ja твр- 
днм, да je н тај посао ррло лак. Како ради у том 
случ^ју државз? Дожавз своју трогодиш11.у земља- 
рину, сеоју трзгодишњу ку11арину нигде није инта- 
булисала, нигде није осигурала, a сви зпамо, кад 
купујемо непокргтпо имање, или кад се непокретно 
нмањ? na лицитгцијн продчје, да морамо рачунатп 
с тим, да ли тај човек има каквог трогодишњег 
порезног заосгатка. Дакле тај легални зтог, којн 
je код поргзе призпат и уведен, тај исги легалпи 
з'лог може се, исго тгко, увести код земљораднич- 
ких дуговз и казаги: сваки, који кулује земљиште, 
мора рачунатн. дз je то земл.иште можда и са 25% 
своје нредносгн oiirepelieno. [^азуме се да ли je опге- 
pelieno, nehe гледагн у грунговне кљиге, него мора 
OTHIIH у ову усганозу, којз o томе води рачуна, као 
шго данас иде, у Пореску управу и онде иигати : 
има ли тлј чозек трогодишп.ег дуга или немз. Ha 
тај начин, видите, шго се тнче овог осигурања, ствар 
nuje no себн тешка. 

Сад долази друга ствзр. Не можемо ми каззти: 
Ми Кемо cne повериоце, који су стекли већ приорн- 
тет, одбацити, да 25% вредносги ослободнмо за ову 
емисију. Господо моја, пз и ja то не кажем. Ja ка- 
жем пека се 25% улотреби na отплату прнорнгетних 
дапашиЈИх дугова, пека се употребн 25% да се ис- 
плати заосгали трогодишп,ч порез, a вишак пека се 
употреби од ових 25%, у колико залегне, за остали 
укњижепи дуг. 

Али чим буде то исплаНепо, рззуме се овај 
који je изпад 250/о осигурзп, не може захгевати да 
му се то плати из емисије. Kao шго видите, na о- 
вај пачип дала би се сгворити, путем емисије, једпа 
велика количина ликнидпих )10вчзница, која би пот- 
пупо била осигурана, у чију сигурност пико не би 
могао дз посумња, јер нико тек не може мислиги 
да неко имање, које вреди четири пута онолико 
колика му je цена, nefae се моћч продати бар за 
ову једву четпртину вредности. Ако гл нико ne ку- 
пи, купи11е onaj који je добио   бапке у cnoje руке. 

Е сад, господо, сад долази друго. Taj дуг на- 
звао бнх ja ликвндним дугом, a то осигурање na 
пепокретпо имање пазвао бих ликвидннм, за разли- 
ку од онога које зз њим долази. Даљих 50% 0Д 
вредпости пепочретних имања пазвао бих еластич- 
ним осигурап.чм a онај дуг који долази преко 25% 
до 750/0 пазвао бнх елзстичним дугом. Taj еластпч- 
ни дуг би се морао заложпицама покрити и шима 
исплатши, зли one ne би морале бити као што су 
некад биле no 10 или 12% него no 6-5-4%. Да пи- 
сам сувише писко отишао види се из овога. Пре 
рата плаћане су заложнице, нарочито у Француској 
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и Енглеској, па не само тамо, него и у нашим кра- 
јепима, у Банату, Бачкој, Хрватској и Слзнонији no 
3 и 50% a амортизациони зајмопи давати су no 4% 
интереса и no 3/40/о отплатна ануитета, тако да je 
онај који je за 45 година редопио плаћао no 4% 
од узајмл>еног капитлла, после 45 година одужио и 
главницу и интерес. Ja држим кад je то могло би- 
ти npe рата no 4%. да iie сада моћи бити no 6% 
и да he те заложнице бити најсигурнији папир, не 
само за нас овде, који можда и не располажемо 
толиком готовином колико за оне који с и.им рас- 
полажу, рецимо за Французе, Американце и т.д. јер 
би улзгали у нешто што je потпуно сигурно. A да 
je сигурно то излази отуда што je то осигурано до 
75%, данашње, сразмерно ниске процене. 

Што се тиче тих заложница, те заложнице мо- 
гле би се дати једном нашем институту у 2/3 њи. 
хове камилале у залог, тако да та установа која их 
je преузела од њихових 60/о чадржи 40/о у име сво- 
jer интереса, a осталих 2% употребиће на амортн- 
зацију самог дуга, тако да после извесног времена 
услед амортнзације добије своје заложнице натраг, 
ако их npe тога није можда искупио. Ha тај начин 
би се створио један ликвшни капитал са којнм 6и 
се лако дало манипулисати. Сац долази четврти део 
који бих назвао замрзнутом хипотеком и замрзнутим 
кредитом. To су оних 75—100п/о вредности, јер кад 
би се данас макар које имање продало извршним 
путем, држим да бн тих 250/о отишло на судске 
трошкове. Кад би се на пример продало данас неко 
имаље за 10.000 динара, од тих 10.000 динара ве- 
ровннци ако би добили 7.5С0 динара, a 2.500 било 
би изгубљено. Али тај замрзнути кредит није из- 
губљен. По мом предлогу не би за сада носио 
никакав ингерес али би се кроз кратак рок, реци- 
мо кроз 10 година, постепено открављивао и дола- 
зио на место оног тако званог еластичвог кредита, 
који je амортизацијом исплаћев. 

Оиих 50%,   које сам   назвао   еластичннм кре- 
дитом, отплаћивао би се постепено a на место тога 
долазио би онај замрзнути кредит који се постепено 
крави и оживљава, али привремено не носи никакав 
интерес. He да не носи ингерес, уопште за свих 10 
година, вего   само у   колико   није   још   откравЛЈен. 

Долазимо на питаи.е,   шта ћемо са овим дуго- 
вима који су претерали преко 100%-   Taj део дуга 
je и данас труо, изгублЈгн. Ma колико пута се опте- 
рећено добро продавало, овај део дуга који je преко 
100% вредпости добра na rope  укњижеп, не може 
се наплатити као што не може нико наплатити  дуг 
од векога трговца,   који je   пропао,  него   мора ову 
своју тражбину да  отпише. Тако  и ови људи  којн 
су дали зајам али су no necpehn  доспели na место 
које je више од 100%, ти морају  бити с тим задо- 
вољни да се тај дуг отпише и сматра као труо. 

Алн шта he бити последица од тога сређивањз? 

Последица he бити та, да се ни једно сељачко имање 
не би могло сада извршно продат^, јер je дуг на 
тој основи и сређен да може остати onrepeheite од 
100о/0, a вишак се мора отписати. Ha ону емисију 
од 25% nehe се плаћати скоро никакве камате, то 
су првих 25%' Ha оних лругих 50% плаћаће се врло 
ниска камата од 4, 5 или 67о то зависи од тога, 
како се угврде. Ha тај део he се пла^хати мале 
камате. 

Ha последњи део, онај од 75 до 100%, на тај 
део за сада nehe пла11ати камате — док се тај за- 
мвднути зајам не буде кроз 10 година откравио и 
ушао у ову групу, за коју се камата плаћа, 

Господо народпи посланици, с?л,аци, чији ду- 
гови буду на овај начин сређени, 6Hhe npe свега 
потпуно осигуранн од сваке продаје. Јер нема ни 
једног сељака кога сам ja овде изузео, за кога сам 
к?зао да heivio га напустити и да га neheMO узети 
у обзир за то шго je дужан 200%, дакле 100% више 
него што му вреди имање. Дакле, једиом речи, може 
се казати, да пикоме nehe ни длака са главе отићи. 

To je прво. Што се пак тиче веровннка, Be* 
ровиици he добити пупих 100% од снога што су 
дали, разуме се од оних потраживаша која нису 
трула, која нису пропала. Дакле и веровници могу 
бити задовољии. 

A што се тиче ликвидности, ликвидност лежи 
у томе што бн један велики део од 25% био одмах 
претворен у новчанице, други пак 50% могли би се 
претворитн у новчанице залагањем no потреби до 
две трећиве 1вихове вредаости. Дакле, тако рећи, 
50% целокупних наших дугова могло би се момен- 
тално за HaJKpahe време учинити ликвидним, a оно 
остало 50% учинило би се ликвидним постепеном 
отплатом у року од 10 годииа. 

Ja сам погпупо уверен да многи, који имају 
таква потраживања nehe ни тражити наплату сад 
одмах, него да he je тражити само у томе случају 
ако ииде да имају прнлике да нешто купе. Питање 
шта he бити са оним који нема дугова. Па тај се 
nehe моментано послужити овом емисијом, јер нико 
никоме нишга није дужап. Он може бити поседник 
na ако нема никаквог дуга, он се може ипак послу- 
жити путем емисије са 25% вредности ceora имаља. 
Он he затражити од емисионе банке исплату својег 
дела na тај новац може да употреби na куповнну 
земл.ишта, или другог чега. ако му се укаже прилика. 

A онај који продаје из слободне руке, он каже: 
To имање данас не кошта више 5.000 динара, јер 
ja то ве морам да продам, али ако oheTe платити 7 
или 8.000 динара, ja hy га дати, да бих тим новцем 
почео да радим нешто друго, трговину или занат. 
Kao што видите последица тога била би вероватно 
та да би сељачка имања почела да скачу у вре- 
двосги. 
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Претседник Др. Коста  Кумануди:   Ваше   јр 
време протекло. Молим да завршите. 

Др. Лисавац: (наставља): Имао бих још не- 
што да кажем. Ona последица неспосног сгања до- 
лази отуда, што су се наплаћивзле велике камате и 
од приватаих и од јавних завода. To се најбоље ви- 
ди no овоме графикону. Од месецт августа 1928 до 
од прилике половине месеца звгуста 1931 дакле за 
пуне 4 годиие скакали су улозч код разних банака 
no 22,5 града. Ево овде имам трансаортер и свако 
се може уверити да je тако. Да je тако остало, зна- 
чи да би улози код наших банака били удвостру- 
чени, за дванаест година од 10 милијардн динара 
добили бисмо за 12 година 20 мнлијарди динара. 
Ви Иете ми признати да je ово стаље исто тако 
нсздраво као кзд бисмо ставили један лигар млека 
у котао, потпалили ватру и пустили да млеко из 
котла искипи, не осгавинши ништа у котлу. A шта 
би последица тога била? Последица би била, кад би 
тако даље ишло, да би се улози за првих 12 година 
удвостручили за других 12 година учетворостручи- 
ли, a све je дошло отуда што су камате биле 12, и 
14 и 18%- Кад су људи видели да je то само при. 
видно и опсена, онда су улози за две године опет 
спзли иа сгару меру, и да je трајало овако још 3 
године, у бзнци ве би било више ни једне nape, 
Оно шго су људи извздили из банке, то je био 
скоруп, a осгало je само обрано млеко са којима 
сада улагачи иатежу. O томе морамо водити рачуна. 

Kao што вндите ja не замерам ниги пригова- 
рам ни нашој Влади, ни нашем Минстарству, нити 
нама самим. To долази отуда што нисмо имали ја- 
сне појмове o томе шта имамо у руци и какним се 
сретствима можемо послужити да ово несносно 
финансијско стање поправимо. Ми се можемо слу. 
жити емисијом, али не тако да ми сељачке дугове 
претворимо у папирне новчанице na да уђемо у на- 
род и да пијацу аретрпамо банкама. Не то, него 
да у ограниченој мери са 1,5 милнјардом, која би 
била потпуно фупдирана на првом месту са земљо- 
радничким продуктима, a и осигурана са земљо- 
радничким имашем са првих 250|0 његове вредности 
да ту количииу упогребимо и да на тај начин омо- 
гућимо сељаку да кроз извесан низ година издрж1 
толико да може као човек да живи и да може да 
регенерише своју екопомију. 

Ja се радујем што сам од г. Министра пољо- 
привреде чуо да he се створити један пољопривред- 
ни план. Једино што бих имао да споменем то je, 
да тај план не буде сгваран само у министарском 
кабинету са министарским чиновиицима, него да тај 
плап треба спремити у заједници са нама, у cnopa- 
зуму са народом, да се тај план овде претресе и 
расправи a затим да онда као законски предлог бу- 
де поднет Скупштини na иаи усвојен или евентуал- 
во и поправљен. 

Ja држим и потпуно сам уверен, да he се све 
ово испунити што ми желимо и с тога изјављујем, 
да hy гласати за буџет Министарсгва пољопри- 
вреде. 

ПреШседник Др. Коста Кумануди: Реч има 
г. посланик Ђорђе Парабућски. 

Ђорђе Парабућскп: Господо, мени je веома 
жао, да услед економисања у времену иисам имао 
прилике узеги реч у генералној буџетској дебати 
којом би приликом дотакао многа политичка, фи- 
нансијска и привредна пигања, како у нашој држави 
тако и у крају кога имам част да заступам. Али и 
овом приликом дозаолите, да се дотакнем ипак не- 
ких питања, која не спадзју строго у специјалну де- 
бату, када je m тапету буџет Миннстарства пољо- 
привреде. Али зкј je таччо да се слика из далека 
боље гледа, ако je тачно да слика има своју сенку 
и оно што je нз слици битно, тако се и догађаји у 
минулој години из далека могу лакше гледати и о- 
ценити, na и на своје месго поставити. Кад би било 
више времена, ja бнх саоменуо, да ни моји шајкаши 
не заостају у једној великој љубави према Краљу и 
Отаџбннн, али исто тзко не изостају ни у оданости 
спрам овог режима и тз у толикој оданости, да не 
могу сва да стану у једну организацију, него осни- 
вају и паралелне органнзације (Смех у сали). Ja ne 
знам да ли je то опортупо и политички паметно, 
али морам да се помирим са схватањем меродавних 
фактора, да je боље и то, кад je већ посланик жин- 
трасигеигзн", него да оду у Турке, у опозицнју, 
Господо, кад би имао више времена, ja бих споме- 
нуо и то, да je на политичком терену било много 
сметњи, да дођу до изражаја прави и потпуно ју- 
гословеиски оријентисани политички људи, (Буран 
пљесак) да није било свих такозваних политичких 
двовласника — то су они за које наш друг Анте 
Копач у фигури рече, да у Загребу дишу на шкрге, 
a у Београду na плућа. — Tora специјалитета има 
и код мене, да једном ногом стоје у Београду уз 
режим a другом код куће у опозицији. 

Претседшт д-р Коста Кумануди: Молим вас 
да гонорите o буџету Мииистарства пољопривреде. 

Ђорђе Парабућски (наставл>а): Ja сам те 
љзде пазиао политичким двовласницима зато, што 
су у Беграду режимски, a у своме месгу опозицио- 
нари (Узвици: To су најгориЏ Кад би било време- 
на и кад ме r. претседник ne би опомињао да се 
вратим на специјалну дебату, ja бих морао да го- 
ворим o пужевом напредовању ове паше нове ЈРСД 
странке. 

Претседпик: д-р. Коста Кумаиуди: Други 
пуг вас опомињем, да пређете на буџет Миннстар- 
ства   пољопривреде. 

Ђорђе Парабућски (наставлза): Али господо, 
кад je време поодмакло и када je потребно да што 
npe   завршим, ja hy прећи на Министарство   пољо- 
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привреде. Ви сте мјло пре чули из уста нашег дру- 
га и пријатеља г. др. Рајића, да су наше сшштиие 
m иуту потпуне про^астн и да би их требало спа- 
сават. Ja се у том погледу диференцнрам са миш- 
љењем г. Рајића, јер ja мислим, да општину не са- 
чиљанају зграде, калдрма и дрвз, него жиаа бића, 
и ако икоме треба да се пружн благодет закона o 
аграру, то су тн људи, аграрни иптересенти, то je 
ona сирЈТИља и гологии)а (Бурап пљесак) која je 
донела не само у прачанским крајеаима на тањиру 
тако peh^ ослобођЈње: To су наши добровољци! 
(Аплауз). Добровољцн који су толико пута смрги у 
очи гледали, то су радница жуљевнгих руку, који 
давас кад деле кору хлеба својој сиротнљи, члано- 
вима породице, као дз чујемо из ibHX0BHX уста: Прн- 
мите и једите, ово je тело мога телз, ово je крв 
моје крви, ово je зној мој! (Живо одобравањг). 

Господо, ми знамо историју, ми знамо сеобу 
нзрода, ми знамо како су тешка срца — има чита- 
во једно поззрншно парче из француског живога — 
како су са болом у души, са сузама у очимл људи 
напушгалн своје опииште, пзпушгалн свој родни 
крај и селпли се као тице селице зими у топлнје 
пределе, они су се селили у Америку, н данас у 
Француску да траже кору хлеба. Не нду они лака 
срца од свога огњишга! To су ти колонистн, то су 
они који lie бити — не дзј Боже! — „Канонеи 
футер", — као   шго   се каже взјничким речннком. 

Мислим, да нико против тога не може имати 
да се ти људн надаре са земљом. 

Ja морам лојално да изјавим, господо, и држим, 
да hy наћи апсолугно одобраваље мојнх бнрача, да 
изјавим захвзлност Миннстарству пољолривреде, 
специјално r. Деметровићу, да je код нас поделом 
и cnpoBoljeibeM аграрне реформе спречен бунг, cnpe- 
чено неЈадовољство, огорчгње, које je могло иза- 
звати крвопролиће. 

У моме срезу, господо, je у добри час, можда 
у први час дошла амбулаитна комнсија, која je раз- 
делила земљу аграрним ингересенгима и то на оп- 
ште задовољство, и могу бити и локално патрнотски 
расположен да кажем, да су првенствено добили 
они, који су се онде родили и који онде живе. Ни- 
ко нигпга против тога пема, да оно шго остане од 
те земље. да се подели оним сиротим бескупници- 
ма, оним колонистима. 

Али има једна омашка, која се у томе закону 
o аграрној реформи поткрала, н ja мислим, да би г. 
Мннистар пољопривреде требао што пре да je по- 
прави. Она новела из српског предратног закона o 
кући и окућишту, које се ne може пи продати ни оту- 
ђити, требала би се донети и у овај закон, јер мно- 
га сиротиња која добије ту земљу, a знате да сви 
на свет не долазимо једнаки ни умио, ни телесно, 
ни са инстиктима, један je тврдица, други je распи- 
кућа, трећи je штедљив, четврти je зарадне природе, 

и то се не може у закон укалупити, с тога би тре- 
бало надопунитн тај закон o аграрној реформи и 
донети новелу, да се извесни комплекси, макар о- 
пај део згмље, који припада децн и жени дотичног 
дома11ина, иг може н ne сме продати, UH отуђиги. 
AKO je неко дао све на добру вересију, нека му 
буде. 

Једно друго горуће питап.е, господо, које je 
и у вези п можда и пије са Министарсгвом пољо- 
привреде, али кад Класна лутрнја може да потпада 
под Минисгарство пољопривреде, зашто не би и ово. 
Вал.ало бн сннзити коефнцненг, т.ј, чисти катастрал- 
пи приход на земл^у у наоЈим крајевима. 

Господо, то je бајка и легенда да бивша Вој- 
водина, првенствено Бачка може да сноси пореске 
терете који joj се намећу. Ннје више ни наш крај 
Ханан којим течг мед и млеко и ви, господо, нз 
Далмације и наше Лике немојте се љугиги ако ja 
то кажем, јер смо ми збмља пасивнији од вас, с про- 
стога разлога што смо ми дошли до ивице пропасги, 
a ви сте тамо где сте и били. Можда сте још и у 
поаолшијем положају, јер ви нисте имали шта да 
изгубите. Ja ћу вам једном цифром доказати како 
сгоји ствар. По једном катасгарском јутру узег чнст 
приход да износи 28 дннара, и то се има помножи- 
ти ca 34, што изаоси 952 данара. Знате ли пошго 
je земља на вечнго, — 2.500 дннара јутро. У аренду 
можете je добиги за 150, 200 и 300 динара, и ja 
вас онда питам, господо, ко може то све да издр- 
жи? Ja познајем питање парохијских сесија и знам 
да се св:шгеници одричу њих и моле закупнике да 
их узму у бесцење само да могу да исплате порез 
и прирез зз ту земљу. Човек стоји пред једном ди- 
лемом и пита се: шга би било паметније: да ли да 
се забрани оту1)аваше те земљг или да се пусти да 
тече вода куд je текла. Ja стојим на становишту да 
he аграрна земља биги oue исте судбине које je би- 
ла у доба Мојсијево, како мој пријатељ господин 
Стнјић рече. Аграрна реформа, господо, no моме 
мишљењу потиче још од Мојсија. Он je још ишао 
н тражио земљу пуних 40 година и нашзо je негде 
у пустињи, a нашим шајкашима који су се славно бо- 
рили, и дали на стотине доброзољаца та je земља 
раздељепа захваљујући Краљу и господину Минн- 
стру Деметровићу, после 70 година, на опште задо- 
вољство и no припцнпима модерне аграрне реформе 
a ne no принципима, као што je било код старих 
шајкаша 18G7 годнне. Ha послетку једзн je ефекат, 
господо, све je једно исго, да лн he се земља до- 
биги no припцнпима од 1867 године нлн no модер- 
пим принципима, главпо je да се земља даде, да не 
иротече крв и не букне пожар који je, господо, 
благовремеао локализован и угушен. Ja сам, госпо- 
до, увереп да ова аграрна реформа поред пајбољих 
намера и иптенција које дапас постоје кроз 50 ro- 
дипа неће моћи увек у оваквоме стању кзко je да- 
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нас да остане. Ми знамо како та иде ствар. Сиро- 
тиња и снроти људи временом he ипак испродати 
своју земљу, —кад — тад, и та lie земља отнћи о- 
пет у руке велепоседпика, a то ће бнти у нашим 
крајевима, и то можда велепоседника Tylje народно- 
сти, и уверен сам да he се од тада после 50 годи- 
на опет делнтн и раздељивати нозом некзквом arpap' 
ном реформом н тако he се она вечито'вијати од 
велепоседиика ка сиротим.и и од cnporHibe ка веле- 
поселнику као што се вијзју сунце и месеи. И, мо- 
жда he се ваши синови али унуии снгурно 
поново кандидонати као и њихови дедови са про- 
грамом и паролама аграрне реформе. 

Господо моја, да ннје реч o спецнјалној дебати. 
ja бих, при завршегку свога говора, морзо спомену 
ти још једну ствар, да се не само као свештеник' 
иего и као добар син српске цркве, оградим против 
оних неколико речи, које су пале за рачув и цркве 
и женога високога клира. Hhje време да говорим o 
бискупгкој посланици, али сматрам, господо моја, да 
спакн добар патриота н син ове земље, голе главе, 
са дубоким пијететом, треба да се поклони светлој 
улоаи српске цркве и п.енога свештенсгвз, коју су 
у историји одигралн. C тога би требало имати ва- 
рочитих обзира cnfaM тога извора, јер будпте уве" 
рени да сви мисле o цркви, вери н Богу, да je то 
најјачи стуб и најјача брана и одбрана од бољшевиз* 
ма, комунизма н од љули без вере и без Бога. 

C тога, господо моја, с обзнром на то, да je Г- 
Министар у моме крају 100% na опште заловољство 
извео агрзрну реформу, и у нади, господо моја, да 
he г. Министар пол.опривреде, a, тако исто, и г. 
Министар финансија учинити све, да се коефициенат 
чисто катастарског прихода снизи, дч не грцамо. 
ие знам коме би ишло у интерес, да се осирома- 
шимо ми, као најбољи порески платежници, ja држнм 
д^ ћу погодити жељу мојит бирача, ако кажем да 
иу за овај буџет глгсати, a држим да нећу бити 
усамл.ен, nero да heie и ви сви за мном noliH, (Пљес- 
к?ње) 

Претсецнпк Др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Борисављеви!!. 

Страхиња Борнсављеваћ: Господо народни 
посланици, у Финаисијском одбору претресали смо 
буџет Мннистарства пољопривреде до детаља, и 
сматрам, да не треба сада,са;овога месга/специјално 
o буџету Миипстарствз пољопривреде да гонорим, 
али не могу, господо, да пропустим прилику, a 
да са onora месга ие споменем два нажна закона' 
која су произзшла из тога Министарства. a то je 
Закон o сељачким дуговима и Закон o ликвада- 
цији аграрнихЈодноса на Југу. 

Kao члан Одбора за Закои o сељачким дуго- 
нима радио сам са својим другонима неуморно пун 
месец дана, форсирзјући да тај Закон што пре до- 
несемо нашем сељачком народу, који га je очекивао, 
да дође што пре. Радили смо, као што рекох, интеи- 

зивно и даи.у и ноћу, мнсле1ш, да je добра воља a 
с цруге стране, да тај Закон ступи што npe на сиагу. 
Међутим, видите господо, да ни дан дапас немамо 
дефннитивно тога закона. Ja сам, господо, још у 
одбору последњих дана приметио, да баш са друге 
стране нема искрене воље, да се тај закон прими и 
сту^и na снзгу, na сам једном приликом у једном 
своме говору то и нагласио, што ми се од стране 
меродавннх искречо згмернло. Ja хоћу, господо, да 
подвучем одзвде и да упутим апел на г. Министра 
пољопривреде и ца га замолнм искрено, да од«ах 
после^буџетске дискусије поради у Краљевској владЈ1, 
да тај закон дође пред нас, и да се дефиннтивно 
донесе, да би се могли односи сељачких дугова де- 
финитивпо регулисатн. 

Лругн Закон, o коме je реч, то je Закон o 
ликвидацији аграрних односа на Југу. Ja не бих знао, 
са које стране да почнем и шта да проговорим o 
овоме закону. Говорио сам, o овоме закону доста и 
у одбору, na коме сам искрено сарађивао са пуно 
љубзви и тежње, да овај закои буде што бољи и 
да овај закон буде што правичнији. 

Међутим, све ono што сам ja изнео у Одбору 
и што сам тражио пије, господо,' могло да буде у- 
својено нити je нмало довољно успеха. Код нас, го- 
сподо, na Југу нема великих поседа. To добро и Ми- 
нистарство пољопривреде зна a није ни могло бити 
јер ми смо, господо, пупих 500 годипа] живели под 
отоманским царстпом. Тежња нашег народа.господо, 
тежња српског живља у тим крајевима била je земља, 
пошто у ono доба ннје било никаквих индустријских 
нити je било каквих банкарскнх предузећа даби онај 
жнваљ могао своје уштеђевине пласирати у те npo- 
дуктивпе ствари, једино било je да пласира у земље. 
Господо, наш жнваљ добијао je одавде из Београда 
инструкције од бивших влада Крал>евпне Србије да 
требају у интерссу народа све гвоје уштеђевине пла- 
снрати у ту сврху да пасељавају српски живаљ. И 
ми, господо, слушају1ш наредбе Краљевских влада 
нз Београда, ми смо то урадили и}1912 године кад 
je српска војска победопосно умарширала у Сапџак 
наишла je na исги елемепат какав je у Рудничком и 
Чачанском округу. To првенствено има да се благо- 
дари опим људима великим патриотима и национа- 
листима који су разумели праву потребу тога рада 
и који су све своје уштеђевине пласирали у ту сирху 
да пасељавају српски живаљ. Ja, господо, кад ro- 
ворим o овоме Закопу, ne гопорим само o право- 
славпима, него и o пашој браћи муслимапима, ко- 
јих има великих пационалиста и, који су легалпим 
путем дошли до онога права, које je њима, исто као 
и |православпима одузето. Погрешно je мишљење, 
господо, кад неко каже да то тангира HCIHIM делом 
Турке. He, господо, код нас нема Турака; у нашим 
крајенима има муслимана односпо Срба муслиман- 
ске uepe, који су, господо,   можемо   pelm  данас, у 
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данашње доба.најлојалнији елеменату нашој држапи, 
кој"и су 1914 године прнликом брзњења Београда од 
непријагеља показали колпко имају смисла за своју 
државу. 

Господо, ja бих могао пола године да гопорим 
o овоме Закону, могао   бих,   господо,   да   говорим 
o аграрној реформи, која je  толнка чуда направила 
на Југу, да je то, господо, невероватно да се појми 
како je ијвођена та аграрна реформ! у нашим кра- 
јевима. И no мом дубоком увереи>у, и   ако   сам   ja 
један од највећнх присталица   решења аграрног пи- 
тЛ^а и 1919 године уписао се   у   страику,   која   je 
прва повела борбу за pemei^e   тога   питања,   рачу- 
најуНи да iie Министарстно пољоприпреде   и   уметн 
да овај закон и ову ствар нзведу онако како доли- 
кује овој државн и у нацисналном и   у привредном 
погледу, no мом дубоком уверењу аграрна реформа 
на Југу претрпела je крах  и у погледу пацноналном 
и у погледу економском. За закон, који je пред на- 
ма, господо, Краљевска  вл?да смиловала се  и   од- 
реди]а само 400 милиона динара   у обнезницама за 
ликвидацију тога питања. 400 милиопз,   гссподо, за 
225.000 хектара. Ja мислим да в?м   je   то   довољно 
да видите како je то решење. И то, господо, у об- 
везницама које no мом дубоксм уверењу сутра ако 
буду котиране на берзи nehe вредети   би   20%   од 
номиналне вредности. Ja, господо, no дужнссти као 
народни посланик као заступвнк тога   живла,   које 
je спало na танку грану да ви ne можете да појмите, 
само, господо, кад бисте дошли na лице   места мо- 
гли би се уверитн o беаном стању тога народа, мо- 
рам да проговорим нз  парола и   да   критикујем тај 
закон, ако се он у опште може  критиковати.   Наш 
Рас, наше Полимље, онде  где  je  срва   српска  др- 
жава поннкла, ту Нови Пазар, којн од својнх 12.000 
становннка   има   9.000   просјака a крниицу    за    то 
носи једино овако решење аграрпе реформе. 

Дакле, господо народни посланнци, овде у 
Београду поједини људи као М/Лјиоппчарским шга- 
псм долазе до 4, 5, 10 na и 15 кућа нелегалпим 
путем, дотле Краљспска нлада и ова држана он;ш 
великим националистнма који су 500 гоаина служили 
ову државу и свој народ на мртној стражи између 
Србије и Црне Горе o своме руху и круху, не само 
ништа да не помаже, него их je у овој велнкој осло- 
бо1)еној Југославији, када требз спачо cpeimo да 
живи, довела до просјачкога штапа. 

Навешћу вам за ово, господо, н један конкре- 
тап пример. У моме месту живи једна удовица, чији 
je муж био познати националиста и може се још и 
данас у Министарству спољних послова го књигама 
из 1898, 1899 и 1900 nahu ii>eroB рад, која je по- 
слала два своја сина на фронт од којих су једнога 
заклали Немци код Смедерева, a другога Бугзрп na 
Кајмакчалану, та жепа je имала наследсгво од свога 
мужа и данцс je дошла до тогл,  да   после  јупачке 

смртн своја два сика, мора да проси и чека од Ми- 
нистра пољопривреде да joj на 500 хектара земље 
да ренту од 2,000 динара! Таквих примера није мало, 
љих има на 6 до 7 хиљада. Шта могу да ралим? 
Ja з)1ам и моје колеге, који гледамо на лицу места 
како je очајно то стап.е, али шта то вреди? Када 
смо на свима могућим местима говорили и разгова- 
ралн o томе питању, молили и преклињали, али сите 
људе који седе na свиленим фотелЈама, тешко je 
умолити јер не знају шта je беда и невоља. 

Долази ево ликвидација тога аграрног поседа. 
Ja и поред свега овога шго сгм овде изнео, и крај 
велике бољке коју на срцу носим, ja hy нпак, као 
идеалнсга и као лпадиђ који сам се од 15 година 
јзвио у добровољце, и учествовао у ослобођепзу и 
уједињењу ове земље, дати свој глас за овај закон 
и овај буџет не за то, што сматрам да су они добрн, 
него за то што се бојим да, када се ова Скуп- 
штипа распусги, не дођем у овај Парламешт a не 
донесе се овај закоп, да he можда будући неки 
Министар упропасгити и сељачки свет, као што су 
и нас упропастили. Јер onaj први закоп, који je био 
пројектован и коме ми писмо дали да ступи на снагу, 
тај je предви1)ао читав хаос у сељачком свету. По 
њему су имала да се изврше премештања тако да 
сељак који je 100 годипа живео на томе имању, да 
му се одузме. Ero то je једнпи разлог, да приликом 
гласања дам сној глас за овај закон. 

И докле се, господо, овако поступа према пра- 
вим нгциопалистима, нашим грађанима са Југг, дотле 
сте чули опомад у гепералној дискусији o буџету 
г. Милана Божића, који je изпео цифре које г. Ми- 
нистар шума није демантовао, шта су апациопалпи 
елементи бечки и пештански Јевреји направнли са 
нашим шумама у Боснн п за колико су милпона 
проневере учинили. И како сада можемо да тражи- 
мо од тих људи којн су 500 година упирали очи у 
Београд и свесрдно рздилн o својим личним сретст- 
вима без диспозиционог фопда, за ову државу како 
можемо од њих тражити да воле опу државу када 
чују овакве говоре и када и сам Минисгар то по- 
тврјјује! 

Господо, ja нећу више упуИивати никакав апел 
и никакве молбе јер сам се с тим молбама толпко 
понизио према г. Министру пољопривреде молећи 
и кумећи га, говорећи o пашим приликама, али су 
све моје молбе и сви моји апели остали глас вапн- 
јуИег у пустињи. Ззто нисам могао пропустити ову 
прилику, да ову важну чињепицу no нас са овога 
места не истакнем. 

Господо, као шао сам рекао из солидарности 
и дисциплине пошто сам члап владипе већипе, из- 
јављујујем да hy гласати за предлог буџета Мипи- 
старства пољопривреде.(Одобравање и узвици:Живео1) 

Претседник Др. Коста Куманудн: Реч има 
.r Миловац Л^заревиИ. 
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Милован Лазаревић: Господо, има Beii неко- 
лико дана како на један брз и до сада непознат 
начин, претресамо и даљу и ноћу државни буџет 
за наступајућу годину. Знам да сте због тога и су- 
више преморени, зато не мислим да sac дуго и ja 
замарам, сгога hy бити краћи. 

Ja нисам мислио, господо, да говорим специ- 
јално o буџегу Министарства народие привреде, већ 
сам имао намеру да говорим у начелној дебати бу- 
џета, који je на решаваи.у пред нама. Али стицајем 
прилика, иако сам се за говор био пријавио, ja 
иисам могао добиги прилику да o буџету у начелу 
опширније говорим, стога сам принуђен де се при 
решавању буџета овога Министарства јавнм за реч. 

Господо, у свима аграрним и напредним зем- 
љама, највећа се пажп^а поклања буџету Министар- 
ства народне привреде. Да се мало више разуме- 
вања показало у нођељу привредне политике у 
нашој земл^и, овом би се Министарству увек и код 
нас поклањала највећа пажња и crapaibe за привред- 
ни напредак земл^е, али на жалост, ово je Мини- 
старство увек било занемарено и п.ему су ставл>ака 
на располаган.е минимална сретства sa извођенЈе 
и.егових крупних привредних циљева. Онда вије 
никакво чудо што ово Министарство својој задаћи 
није одговорило у оној мери, коју наш народ од 
шега очекује. И сада, кад претресамо прнвредну 
полигику овог Министарства, мора се лојално при- 
знати једна истина, a та je, да данашље прилике 
економске и финансијске у којима буџег доногимо, 
посве су тешке и рђаве, и сретства новчана, која 
би се могла сгавити на расположеље овом Миии- 
старству, сасвим су мала и незнатна. Ценећн све 
то објективно, Народна скупштина ипак може бити 
задовољна са радом овога Министарства. 

У овом погледу неоправдано би б"ло г. Мини- 
стру замерке правити. (Један глас: A шга je ca 
законом o заштити земљорадника?) 

Господо, има једна ствар на коју морам да 
укажем вашу пажњу, a кад o томе мислим да го- 
ворим, ja се нздам да погађам и вашу жељу. To je 
питаље закона o заштити земљорадника и регули- 
лисаша кредитних односа у земљи које je покренуго 
од пре годину дана. Одбор одређен за оцену 
овога законског предлога, коме je за пун ме- 
сец дана у име Владе сталпо присуствовао и ра- 
дио и Министар народне привреде Г. Деметровић. 
Мора се признати да je Г. Деметровић у овом пи- 
тању био један од великих поборника за допошен.е 
поменутог закона, да бн се њиме нашем народу 
олакшала шегова судбина у којој се он у добу нај- 
теже кризе налази. Па баш због тога, што je г. 
Деметровић био један од твораца доношгИјЗ закон- 
ског предлога, мене мора сада да изненађује ова 
немарност за спровођење овога законског предлога 
коју у последње време он показује. 

Овај законски предлог o з^штити земљорадника, 
који je у одбору после дугог напорног рада изра- 
ђен, има за собом једну читаву историју. У тој 
историји iberoBOj, има, господо, ствари које ja због 
тога што високо ценнм овај Дом, у коме ми у име 
наше земље радимо, не могу сада да изнесем, кад 
буде било време и дала се за то могућност, ja hy ту 
сгвар пред јввност изнети. To he, господо, бити 
једна жалосва појава данашњега доба. (Цр. Кешс- 
љевић: Да не буде доцкан, Миловане!) Господо, у 
последње доба подземне и невидиме силе утичу, 
што се из свега види на данашњу Владу, a нарочито 
на њеног Г. Претседпика, да се сарово^ње овога 
законског предлога на кога земл^а очскује, осујети. 
Иде се на то, да данашња Влада удави своје рође- 
но чедо. Te невидиме подземне силе делале су 
толико, да овај законски предлог, који je био под- 
нет Народној скупштини и стављен на дневни ред, 
na незаконитим пугем скннут с диевнога реда, већ 
се данас оглашава покојним. Сав наш земљораднички 
свет који претставл.а 800'0 нашег народа, са највећом 
пажњом очекује и упире"погледе наданашњу Народ- 
ну скупштииу, да ово питање праведно, према да- 
шн.нм приликама и реши. (Л. Дотћ: He даду банка- 
ри, адвокати и попови!) Гомодо, нека се једном 
зна за свагда, да наши земљорадници имају у себи 
толико поноса, да ви од кога не траже ништа џабе. 
Они траже да своје обавезе премасвојим повериоцима 
испуне, али онда када се и њиао економско стаље 
поправило буде, и када нз ових данашњих невоља 
буду изашлн. Земљорадницп од нас траже и то, 
господо, с правом, да им у овом тешком времену 
економске и финансијске кризе од које пате. сачу- 
вамо њиву, помоћу које хране и људе и животиње. 
{Александар Додић: Што je послао сто адвоката 
и тридесег свешгеника у скупштину?) Он иас моли 
да му сачувамо дом, у који долази уморан са својом 
чељади да се одмори и почине. 

Има ли, господо, питам вас, у томе ичега plja- 
вог, има ли ичега племенитијег и праведнијег од те 
молбе, коју наш земљораднички народ нама упућује? 
(Аплауз и узвици: Браво, тако je!) 

Мн, господо, дужни смо, н не смемо пред чи- 
њеницом, коју гледшо, затворити очи! Mu не смемЈ 
допустити, да наш земљорадник, вредан, који храни 
све у овој земљи, да он пропадне! He смемо, гос- 
подо, напунити зечљу бескућницима, не смемо ти- 
ме загрозити јавни мир, поредак и ред у зсмлји! 

(Аплауз и узвици: Тако jel Живео!) 
To су, господо, били разлози, руководили и r. 

Мипистра, који je заступао Владу, н нас у одбору 
као и свих вас, да то пита1ве решимо паметно и 
праведно, да би тиме нашег сељака помогли. 

Ми смо, у одбору, господо, пуних месец дана 
радти на томе питаиЈу. Ja, господо, могу вам рећи, 
да су моји другови у томе одбору посветили најве- 
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liy пажњ)1, да ово питање што боље и правичннје 
решимо. Чланонима одбора припада част и хвала, 
што су овако неуморно, сзпесно радили на овоме 
питању и ono пнгање добро решили. Сзд одједан- 
пут, господо, дешава се оно, што нико од нас оче- 
кивао није. Ово nnTaibe једним ирепадом, једном 
повредом Закона o пословном реду, без знања На- 
родне скупштине, скида се са дневног реда, 

Господо, боље би било, јасније и поштен^је 
да je Влзда r. Др. Cpmxi-.ii3 овај преллог повукла ако 
се са љим не слаже, a не да стдара иеизвесност. 
Г. Деметровић, као преставник владин у одбору дао 
je своје мишљење н са нгма заједио рздио и израдио 
овај законски предлог, — ако je Влада стекла ново 
уверење да je onaj законски предлог штетан, онда 
чјст и понос политнчких л^уди, господо, налаже, да 
огворено устану и да тај предлог законскн редов- 
HI'M путем позуку- 

Овако ми смо оставили земљу у једцој неизве- 
сности. Мн не можемо да одгоноримо земЛ)Орадиич- 
ком народу у стварн шта je ca тим закоиом, нити 
знамо, шта да му одговоримо. Говоримо, да he доћи 
иа дневни ред. Али како изгледа, да су многи бан- 
кари, и нарочито зеленашн, већ држзлн парастос и 
сараи.ивали овај закон, na изгледа господс, no свему, 
да iie они погодитн, и да смо ми узалуд месец дг- 
на продангубили и утрошили наш труд и најбољу 
вољу у једно овако крупно и пелико питаше, којим 
се земља данас интересу1е. 

Ja, господо, морам, ма колико да сам обавезан 
као члан Владине већине, да Владу у њеним пре- 
длозима и спровођењу њене политике помажем, ја; 

гссподо, морам да изјавим вама, да у овом питаљу 
и оваквом раду ja не бих могао помоЈт г. Сршкића 
и не бих могао у овом питан.у биги с 1виме соли- 
даран. 

Ja се још падам да he здрЈва свесг бнти јача 
од интереса неколнциме Л.УДИ, који ушчу на ono 
nuraihe и да he ово питање једанпут у,зн\т пред На- 
родну скупштииу и бити остварено и решено. Ja гос- 
подо, још верујем у то. Верујем да he се једиом onaj 
предлог изиеги na дневни ред. Ja бих, господо, 
овнм^могао да завршим. Али нека ми буде допу. 
штено да моме старом и поштованом другу г. Ми. 
лутиву Сганојевнћу одговорим на негову једну за- 
мерку, која je бнла овде са ове говорнице учннзена 
пред свима вама. Г. Стаиојеви!! je у начелн~ј дис- 
кусији казао, да je сиромаштнна која je наступила 
у варошима једним великим делом узрок доношења 
закона o земљорадничким дуговима. Господо, кад 
би то говорио човек који се у тнм стварима не ра- 
зуме, ja му иикакве замерке ne бих правио, али 
кад тоговори човек који je дуго година провео на 
тргоБИпскимипривредпим П11та1вима,кад то говорн чо- 
веккојикјепретседник Трговачке коморе у престони- 
ци, онда то менемора н да чудн и да изнецади. Госпс- 

до, кад je привреуеним закопом дата могућност нашем 
земл)0раднику да му се имовипа не прода у бесце- 
ње, и кад je он могао да спечали неку пару да 
плати држави порезу и набавн себи у вароши нај- 
прече потребе, ja пнтам г. СтаиојевнИа, да пије тај 
законски предлог донет, чиме би се оживеле варо- 
ши и иаше занатлије, трговци и радцици; чиме би 
се то учииило да пије тога закона било? Ja питам 
и r. Миннстра фип^псија да ли on мисли, да ли би 
се овај проценат у паплатл порезе наплатио да пије 
било закона o земљорадиичким дуговнма? (Чује се: 
Никад! He би!) He би. Земл^ораднику je дата Moryli- 
пост да буде способан потрошач артикала наше чар- 
шије. To je допринело те je nsiu сељак у овим 
пајтежим приликама давао жртве, a и данас he да- 
ватн пашој чаршији. Земл>орадник данас делн једну 
исту судбину са својом браИом, з натлијама и тргов- 
цима у вароши. Земљорадпик не мисли да упропасги 
трговца и занатлију, јер му опи требају и сутра. 
C TVM у вези и исто онако као што треба да ре- 
шимо земљорадничко питање, a пошто нисмо паиш- 
ли пи na једпо иротивно мишљење, требало би нај- 
озбил>није да узмемо у решење и питање заштите 
нашега занатлије и трговца у вароши. 

Гссаодо, позната je   ствар,    да je    прво    под 
удзром    огромне    кризе    пао   землзорадвик. Дотле 
варош    још    није    сс(.тнла    тај   пад    земљорадпи- 
ков. Одм^х за п,им почели су падатн [запатлије, од- 
мах    после заиатлија почели су  падати   трговци. и 
одмах после трговаца пастала je једна огромна кри- 
за која je погодила   нашу   индустрију.   Индустрнја 
je погодила банкарство. И то je све повукло једно 
за другим. He стоји, господз, да je закон o земл.о- 
радничким дуговима, који je донет привремено про- 
узроковао невоље и necpehe у патим варошнма. Ha 
против, on je још у овако   пајгежим приликама не- 
што помогао изрошн да и   ona   остапе   жива.   Onaj 
који хоће објективино да иосмтра ствари, без нкаквих 
својих личпих амбицнја, мора доИи до ouora закљу- 
чка, до кога сам ja дошао. C тога, господо, крајње 
je време да Влада увиди једпу огромну потребула 
се притекне у помоћ   нашим   занатлијама   и   нашим 
трговцима, да се опи сачувају док ова   певол.а   je- 
дне огромне спетске кризе, која се одавпо ne памти, 
ne npolje. Када he ona npohu? Умови до данас још 
нису могли да предвиде. Нико   ne   може   да   буде 
пророк и нико ne може, на оспову стпарнчх   чиње- 
ница, да прорачупз, докле he ова невол.а   и   криза 
која je поплавила скет, трај&тл.   Ja   мислим   да   he 
ona трајатн дотле, докле не   достигне   кулминацију 
докле ne постигпе и не до1)2 до   naJBeliera степена. 
Ko остане под тим ударом, тај he живети, a ко no- 
гине, тај he погинути. Али дотле, мудрост свију нас 
a na првом месту паше Крал>евске владе палаже, да 
се побринемо колико год je то могуИе, према овим 
прнликима, да своје грађане сачувзмо   сд   проп<£Ги 
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док ова велика невоља, која je ухпатила спет, не 
npoije. С2мо мудром политнком и једним оз6илјНим 
радом моћн ћемо се роиоћи) да се сачува наш свет, 
како onaj на селу, тако и онај у вароши. Ja се на- 
дам, да he Владз и сама увидетн н да he ргшењу 
овога питања приступати. 

Господо, ja iiy да завршим сној говор. Ja знам 
колико имам времена да говорим и благодарим г. 
Претседнику на толерзптности, што ме je пустио да 
говорим и да искажем своје мнсли. (Пл)ескање са 
усклицима: Живео Претседник!) 

Остало je још једно питаи.е, остало je још 
једну напомену да учиним у најбољој намери једном 
нашем другу. (Гласови: Чујмо!) Од доласка ouora 
Парламента међу нашим друговимз, неколицином 
другова, негде и иегде искрсну појаве непромишЛ)ене 
и веома штетне, које погађају онај цил> коме сви 
тежимо, a нарочиго, господо, у своме добу, у ово- 
ме времену кад треба гајити слогу, како оних мла- 
!)ИХ тако и оних  старијих. 

Господин паш колега r. др. Остојић, o коме ja, 
уиапред вам кажем, имам једно најлепше мишљење, 
господип Остојић мени je увек био симпатичзн, ja 
сам iberoB говор до љеговог завршетка најпажљи- 
вије пратио. Али зав'ршетак, да ли намерно или не, ja 
господо, у то нећу улазити, направио јетакавутисак 
да ja који сам се десио, један из ових старијих ге- 
нерација, сматрам за своју дужпост да у једној нај- 
пријатељскијој форми своме другу одговорим. 

Господо, од доласка овог Парламента, код не- 
колицине наших другова сгално се запажа једна ко- 
лико иепромишљена, толико за општу стпар штетна 
појава, да се врлина огласи за порок, a истина за 
лаж. Жели се да се јапно претсгави, да je зиаи и 
иезнан једно исго. Баца се блатом непоштедно на 
нашу политичку прошлосг и na светао рад политич- 
ких људн из те  прошлости. 

Изузетци којих je могло бити код свнју наро- 
да, na и код нчс, узимају се за правило, да би се 
no њима генералисала и проилост и политичари из 
те прошлости. 

Носилац оваквих појмова, како смо пре неки 
дан чули са овога места, jecre наш ^руг и син na- 
me nomcue Боспе г. др Ђуро Остојић. Он смело 
напада пашу прошлост и политичаре из те прошло- 
сти, којима би имао кад би сгвари бол^е счваћао, 
да буде захвалан за своју слободу. 

За one из прошлости зпамо какви су, a за one 
који тек имају доћи видећемо какви he бнти. Али, 
оваква нескромност коју нспољавз гослодин Др. О- 
стојић, даје пам унапред право na сумњу у њнхоиу 
бољу срећу од њихових претходпика које желе да 
наследе, a које овачо господин Др. ОстојиН неми- 
лосрдно мрцвари {Др, Милснко Mapicomlr. Г1а то 
je смртна осуда!) 

Само, нека зна и господин Др. Остојић, као 
и сви опи ако их са овзквим појмовима има, да су 
политичари из прошлосги скромнији од шега и да 
они који су дапас у животу желе повом поколеиЈу 
и њиховим паследпицпма да буду паметпији од њих. 
Исго тако они им желе да они који њих буду до- 
цпије наслеђивали ne попашају се онако као што 
господип Остојић ради са онима, које он као и опи 
који овако мисле желе да неследе. {Др. Кешеље- 
вић: Je ли то у име Клуба?) Оао говори пародни 
посланик Миловап Лазареви!! у име своје. Господо, 
iKiiun политичари нз прошлостп са малим изузетком 
имају светлих и сјајних примера, којима су у до- 
вољној мери задужили своју отаибину. Да ibHX и 
овакога и.чховог рада није било, ja сам, господо, у- 
беђев да господин До. Осгојић ne би данас седео у 
овсме дому да решава судбину југословенског на- 
рода, neli би служио или Абдул Хамиду или Фра- 
ibn Јосифу. 

Иретседник др. Коста Кумануди: Има реч 
пародпи послапик г. Милап ПетковиН. 

Милан Петковић: Господо пародпи посла- 
ници, у ред нзјважнијих питања која се сгављају 
код нас у свакој прилици, у сваком друштву јецпом 
речи свугде и унек, јесте питање: где je прзви и 
главпи уфок светске привредне крпзе? 

Спи одговори на ono питање своде се и могу 
се резимирати у једном одговору. Одговор je, да je 
узрок дапашнЈе опшге привредпе светске кризе у 
кризи пољоприпредних продуката, ne само у пољо- 
привредним, него и у ипдусгријским земљама. He 
може, дакле, пи бити говора o лечењу и отклаљању 
општих узрока привредне кризе и узрока опште 
привредпе кризе без претходпог лечења и отклањања 
пољопривредне кризе и Пз0пих узрока, који no 
својим последицама могу да се уврсте у ред главних 
узрока и опште привредпе кризе. 

Према пашим особепим приликама, код нас се 
у прошлој годипп приступнло решава1ву свога пи- 
тања једним дефапзпипим, профилатичним, екопомско- 
фипаисијским мерама у зпаку заппиге земљорадника 
и сређивања кредитних одпоса у земљи, јер се код 
нас схватило и узело, да je прави и главнн узрок 
паше пољоприпредпе кризе у превисиком задужеп.у, 
или презадужељу паше пољопривреде. Први наш 
лек у борби протнв пољопривредпе кризе био je, 
дакле, no својој сназн и природи дефанзивни, a ne 
офапзивнн, ne иозитивни. Нзиме смо покушали, да 
пољопривредни народпи оргацчзам сачувамо од бо- 
лесги опшге прнзредне, a понаособ пољопривредне 
кризе да болесг ne преотме маха и ne уппшти ко- 
пачпо обољели пародпи пољопривредни организам. 

Приступили смо лечепЈу овим леком, јер за 
овај моменат није се стекло убеђепЈе, да би се могао 
naliH позитивап лек, који би, ne само чувао пољо- 
привредпи народпи организам од даљег слабљења и 
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потпуног   уништења,    него    који   би   и сузбијао и 
уништавао болест и њен узрок. 

По моме скромном, нестручном мишљењу, било 
je и има и сада помоћи и мера које могу послужити 
као  позитиван  лек  за  лечење   опште привредне и 
понаособ полЈОпривредне кризе у свету, na и код иас 
специјално.   Taj се  лек  састоји у низу   економско- 
финансијскнх   мера   које су, no моме скромном, али 
дубоком убеђењу, потпуно у власти наших сопсгвених 
снага економских и финаисијских. Te се економско- 
финанснјске   мере   састоје   у   укупчавању   новца   у 
привреду,  уколико   ra има   искљученог из народне 
привреде. Јер, новац je средство за размену добара, 
јер je новац онај живац и оно струјаље    крви које 
чини   наш   народни   привредни    организам    живим, 
Треба,   дакле,   детезаурисати  one велике  и много- 
бројне милионе, na м>же бити и једну или две ми- 
лиарде и   повући их из   приватних   каса, из  разних 
приватних остава и ставити их у оптицај и у службу 
наролне привреце. 

AKO имаоци овог новца неће го да учине до- 
бровољно, треба их на то присилити присилним ме- 
рама, које сигурпо стоје у снази и на расположењу 
држави. Ово je јодно врло важно питање, ово je 
једна мера, која се у новије време у фииансијском 
свету истиче као једино добра и спасоносна. Ja 
искрено морам призвати, да нисам никакав стручњак 
и зналац економских и финансијских наука, na се 
зато у ова питања нећу н не могу упуштатн, да бих 
избегао опасност да говорим оно, o чему ннсам 
добро упућен и шго нисам добро испекао. Алн o 
овом je говорио наш поштовани друг г. др. Ми- 
лорад Костић са много више знања и стручности, 
na ако се nva добре BOjbtt нека се бар присгупи 
проучавању ових предлога и економско фннансиј- 
ских мера, којима се једино, у данашње време, да 
лечити привреда од кризе и потпуне пропасги. 

Господо, ja се овсга питања дотакох, нарочито 
наглашујући и подвлачећи, да се у свему слажем са 
излагањима r. др. Костића. Ади то je од мале паж- 
носги, Htro je од много веће важности апел који 
хоћу са овог места да учиним на позване и меро- 
давне факторе, да приступе бар проучазању овог 
пнгања и решавашу привредне крнзе према пред- 
лозима, које je овде изложио r. др. Костић, Сада 
hy напустити то питање и повратићу се оиом пи- 
тању, које сам одмах у почетку поставио, a то je 
оном леку којем смо мн приступнли, да њиме no- 
ведемо борбу протнв пољопривредпе кризе код нас 
и привредне кризе уопште, a то je лек, који je 
добио изражаја у доношењу Закона o заштиги земљо- 
радника првобитио,a касније са додатком и o сређи- 
вању кредитннх односа у земљи уопште, 

Господо, ja не треба то да поаављам, јер ви 
то сви знате да je 19 априла прошле године донет 
Закон o   заштити  земљорадиика   под  врло тешким 

и мучним приликама. Нећу погрешитн; ако кажем у 
најтежим приликама   принредне   кризе   код нас. Taj 
Закон je   донет   под   таквим  прнликама,   да je по- 
све разумљиво,    што    има    и    својих    недосгатака. 
Morao    je    да    има    и   имао    je снгурно својих    и 
лиших реперкусија на наш   пољопривредни и у оп- 
ште привредни живот. Одмах после објаве тога за- 
конз, заиста пољопривредников кредит био je    све- 
ден на најмању меру, a у многим крајевима   и слу- 
чајевима кредит je био потпуно поништен и угашен sa- 
ro што су ови кредитори, који су дотле кредитнрали 
аољопривредника, казали: Овим законом пољоприв- 
редник je ослобођен и решен обавеза да своје ду-- 
гове spaha, н због тога je доста то што му je дато 
и што he пропасти оно што му je дато, и нико не- 
ма права да тражи од нас   да    ми    још    излажемо 
прогтасти и онај капитал што ra имамо.   Јесте, ова- 
кву je пснхозу изазвало доношеље тога закона, та- 
ко да мкоги сиромашви полЈОпривредници иису мо- 
гли нигде да добију у времену оскудице   у    хранн 
не само позајмице у новцу него ни    кредита    ни у 
нарави ни на почек, као   што су то некада   могли 
да Hvajy. 

19 окгобра тај je  закон   поново    продужен и 
његсва важност je продужеиа до 19   децембра. Сви 
су мислили и веровали да he до 19 децембра бити 
донесен једаи други закон на оснопу    оног   закон- 
ског предлога који  je г.    Министар    пољопривреде 
био саставио и упутио Народној скупшгини. Ja сам 
имао част да будем члан тога    одбора    за    израду 
закона o заштити земљораднпка и   сређицању    кре- 
дигних односа у земљи. Исто оно што je    казао г. 
Лазаревић, кажем и ja ca овога места, да су готоно 
сви чланови тога одбора радили са    најбољом   во- 

љом и иастојали да даау своје пајбоље  знање и у- 
меи>е не би лн се донео што бољи  и кориснији    и 
подеснијн закон за данашње прилике. Било je мно- 
го мука и тешкоћа и долазило je до тако   тешких 
момената да je Министар поЛ)Опривреде   био за не- 
колико дана прекинуо чак и везу са   тим одбором, 
јер се вије могао да сложи са извесннм мишљењи- 
ма која су владала и која су    често    пута    била у 
одбору у већини. И тако се тај закон возао пуннх 
месец и no дана и довезао се до на неколико дана 
пре 19 децембра кад je истицао  рок   ономе   19 — 
октобарском ззкону. У то време дсбиле   су се по- 
руке и од нашег Горљег дома, од Сената, да се о- 
нај и онакав законски предлог  какав се израђује у 
одбору Народне скупштине неће  никако примити и 
nehe проћи кроз Сенат. Тако се возало,  задржава- 
ло, док се није дошло до на иеколпко дана пре 19 
децембра и док се није увидело да тај закон   nehe 
моћи npohn ви кроз Скупштину a поготову ии кроз 
Сенат, пошто није било ви времена више, a нитн добре 
во/ве. И тако на брзииу донесец je један закон [no 
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предлогу нашега посланичког једног друга, Богда- 
на Видовића, који иије ништа друго него проду- 
жење npeljamibera закона, с том разликом, што no 
пређашњем закопу пољопривредник није био оба- 
везан пишта плаћати већ je имао да плаћа самото- 
лико колико je могао, a no овоме закону je у оба- 
вези да пла11а 10% кзмате, и те обавезе су стајале 
и под претњом извршења. Док je оним пређашњим 
законом био утврђен мораторијум, овим je новнм 
законом утврђен такође мораторијум, али само за 
главницу, али ne и за камате. Нов закон Видовићев 
je у неколико поправио психозу страха, која je за- 
владала после прва два закопа код бавкара и оних 
који су давали новзц на кредит, јер се овим зако- 
ном каже да се ипак морају плаћати камате. Али, 
господо, onaj законски предлог како je израђеп у 
одбору далеко je бољи, јачи и одре1јенији и on би 
много више својим одредбама поиратио поштовање 
у пашем фипанснјском и новачпом свету, јер je и- 
мао у многим питањима јаспије и одређепнје од- 
редбе. У њему се каже да се дуг мора враћати и 
ако je било одређено 2% од главнице за прве две 
године. Ta би одредба повратила поверење нашег 
финансијског свега, кзо што рекох. 

Kao и остали моји другови, народнн послапи- 
ци, који су o томе гопорили, и ja хоћу да посга- 
внм са овога месга питзње: шта би са овим зако- 
ном? Куда се on здеде? Шта бисњим? и какне га 
то мрачне и тајне силе поједоше и позобаше! To 
ми треба да зпамо. Он je пеколико пута изношеп 
на дневни ред Народпе скупштипе, али никад није 
дошло до дискусије пред Народном скупштином. 
Он je увек сгављан међу тачке дпевног реда за бу- 
дући дан, докле ra једног дана није несгало не зна- 
мо пи сами како. „Ишчезајет јакоже дим!" 

Да ли на начин како je нестао Кутепов? Ми 
то све не знамо, господо. Ja ca овога места хоћу да 
управим ne само питање: шта би са овим законом, 
него и питаље: хоће ли се тај закон уопште под- 
носнги Скупштини? Захтевам у име своје и великог 
броја другова, да се тај законски предлог попово 
стави на дпевни ред пред Народну скупштину. (Уз- 
вици: Тако jel Др. Никола Кешељеппћ: Сепат je 
одговорио унапред,) 

Господо народпи посланици, господип Мнни- 
стар се у своме експозеу дотзкао једне гране из 
свога ресора, која je без сумње једап врло важан 
саставни део, како je то наговешгепо од сгране г. 
Министра, једног пол^опривредног плана. To je ор- 
ганизација за уз1јамну помоћ пољопривреде. Крајње 
je време заисга, господо, да се и код nac остваре 
и оживотиоре оргапизације за узајамну помоћ no- 
љопривредника, one органпзације, које су положи. 
ле испит и показале се на пракси у мпогим краје- 
вима у иашој земљи дз су добре и корисне устапове. 

To су у првом реду општипски   кошеуи.   који 

су у Србији употребљавани упраж11,авани већ дужи 
низ година, и који су се у свима приликама по- 
казали као добри, корисни и неопходпо потребни за 
нашег пољопривредпика. 

Исго тако г. Минисгар споменуо je и среске 
припомоћне закладе. Te закладе, господо, колико 
ми je познато — не постоје пигде више у пашој 
Краљевипи, осим једино na територији бивше Боспе 
и Херцеговине. Te припомоћпе закладе су од велике 
користи и биле су од велике помоћи спромашним 
пољопривредницнма у бившој Босни и Херцеговипи 
вазда и увек. Стога ове среске пр^помоћне заклаце 
треба оживети и пренети на читаву територију наше 
Краљевине. Разуме се ne потпуао овакве кзкве су, 
пего са извесном прерадом њиховог закопа и са изве- 
сном рекопструкцијом шнховог рада и начипа 
11.ихс.вог дјелања. 

Исто тако поздрављам паговештену органпза- 
Ц"ЈУ удружења за обезбеђеп.е од града и других 
елементарвих пепогода, што je г. Мшшстар у сиом 
експозеу изволео изнетн и казата. 

Још ћу са овога места да упутим апел на г. Мини- 
стра као претсгавник крајевз, у којима je разВијено 
и у којима je у пољопривреди главна грапа, не само 
једино ратарство, него и ратарство и ноћарство и 
сточарсгво, да се парочиТо у тим крајевииа посвети 
брига и пажња подизању воћпих расадпика, не само 
среских, него н општипских. 

Претседник Др. Коста Кумануди: ГосподЈше 
посланиче, ваше je време при крају и молим вас да 
завршите. 

Милан Петковић: Немојте ме сметати, молим 
Вас да завршим, {Миленко Mapnomih : Лепо говори!) 

Прешседиик Др. Коста Кумануди:   Има  још 
15 говорника код овог Мииистарства. 

Милан Петковић: Кад ме господин Претсед- 
ник упозорава, да je време истекло. .. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Није 
истекло, али je при крају. 

Милан Петковић: Ja hy морати да само на- 
бројим пеке ствари. 

Упућујем апел на г. Мипистра, да нарочиту 
паж1ћу посвети опим крајевим^, где успева у благо- 
родпе воћке, a парочиго у којима je шљиварство 
развијепо и које се може још више развити, зато 
јер оно све већу корист доноси пашем народу. На- 
рочито молим г. Минисгра, да посвети паж^у у 
шљиварским KpajeBHvia, да се што више подижу 
сушпице модервог типа г. Др. Стојковића и да на 
то даје помоћи из спог буџета. Ja сам личт, као 
претседник једне задруге, у овој години опробао, и 
лично се уверио, ne само ja — то je од мање важ- 
ности — пего сви они сељ^ци, који су присуство- 
вали пробном сушењу шљива, да je сушење шљива 
у сушници Др. Стојковића дплеко боље, брже, рен- 
табилније и корнсније, него што je био досадашњи 
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примитиван начин у старим   нчшим   сељачким суш- 
ницама. 

Овом приликом xohy ca похаалом да споменем 
рад среских економа. Ja сам син оних крајева, којч 
су имали срећу, да се ослободе истом прз 15 година. 
Раипје под аустроугарском управом, у крајевима 
бивше Босне и Херцегопине били су no срезовима 
срески економи, али ти екочоми бнлн су све пре, него 
прави економи иародни. To су били администратнвнн 
чиновници, који су примали цаређења и дгписе и 
акта н решавали н одговарали na њих, зли везе 
и додира са сељаком шсу имали и нису га поуча- 
вали, како треба разумно рапити земл.у и радити 
интензивније и доћи до веће користи од ш?. Од 
ослобођепЈа у неколико срезова бивше Босне и Хер- 
цеговине, познајем и позчавао сам све еконсмг до 
данас. Ja сам се лично уверио, да су ти гкономи 
прави народии економи, и оиу своју плату, ону малу 
и скромну плату, оии заиста и заслужују десет пута 
боље, него многи други државнн чиновницн и служ- 
беницн. Ja сам се сада na лицу месга осведочио и 
уверио, да ти економи иду од села до села, и, ра- 
зуме се, не наилазе увек на ра^умевање код нашег 
непросвећеног сељака, али ти људи, ипак, не мапак- 
савају. AKO једанпут наиђу na неуспех и неразуме- 
ваше, они се почово одлучују, да тамо иду и no 
десет пута враћају се у једно село, док не посгигну 
успех у оном што препоручују оним селЈацчма. Затз 
бих молио господина Министра, да се она ставка, 
која je предвиђепа у буиету за путне трошкове 
среских економа, ако има могућности, барем вирма- 
нисањем повиси и да се омогућн што чсшће изла- 
же11.е економа у села ради поучаваи.! иарода. 

Господо   народпи   послапици, ja сам син, како 
рекох, крајевз, којн су били под ту1јинским јармом 
до уназад  15 година дана. Сви ми из тих новоосло- 
бођених крајева, у колико писмо имали срећу и мо- 
гућности да учествујемо и   допринесемо   свој   обол 
за наше   народпо  ослобо1)е11>е и уједшвеше, ми смо 
макар желели и срцем и душом то, као онај Црно- 
горац што je желео да  посече  Турчиву главу, кад 
му je краљ Никола рекао, да му не може дати ор- 
дена, јер  ннје  посјекао   ни   једпог  Турчина.   Што 
нисмо ми сви могли учннати, учинила су наша браћа 
добровољци. Онн су наша дика и наш   понос.   Они 
су  нам   осветлали   образ.   Они  су,  господо, рекли 
своју реч и часпо и јуначки осветлали образ и нама, 
који   нијесмо   могли   учнпити, што су они учинили. 
И зато, грех je с наше стране, што то лепо и узви- 
шено   добровољачко   име   грдимо   и    нагрђујемо, 
(Пл>еска1ве) тако, да су они престали no своме тра- 
жењу   оних   обећаиЈа   која   су  им дата,  да буду у 
правом смислу добровољци, него изгледају као пла- 
ћеници.   Ja   хоћу   парочито   са   овога   кеста то да 
истакнем и подвучем, дз    гргх и срамота свих нас, 
a да je једна велика грешка оцих највишнх na управи 

иаше земље, који нису то питање подмпрења оних 
сиромашних добровољаца са земљом давно и давно 
скннули са дневног реда (Пљескање). Да je ово 
пнтање ријешено кад треба и како треба, ne би они, 
многи у доброј иамери, a многи срдито морзли и 
данас истицатм, како нм je сам Блаженопочивши 
Краљ Петар na Солунском фронту, na касније Њ. В. 
Краљ Алексапдар, опдашњи Престолонаслеаник, 
o6eliao no ocAo5ol]eiby, да he свакоме дати најмање 
пет хектара радне земље. 

He само, господо, што бн се испуљ^и.ем обећа- 
ifaa, које je дато, скнпуло са дневнога реда то пи- 
raibe, него што je то и једна паша морална обавеза 
према тој нашој браИи која су, како рекох, наша 
дика и попос. C једче стране то, a с друге стране 
тиме се решава и једно економско питаље, јер зем- 
ља се даје већином само сиролашним и земљом 
оскудним згмљорадвицнма. 

Ових дана како обеИа r. Претседник Краљев- 
ске Владе доћи iie пред СкЈпштиву и Закоп o аграр- 
ној реформи, односпо закон o изменама и допунама 
аграрпих закона у појединим крајевимз. (Упадице): 
Наше je да верујемо и да будемо тврдо убеђенн да 
he бити све ono што са опог места обећа сваки члан 
Краљевске владе a поготову први члан љев, Прет- 
седник КралЈевска владе г. Др. Сршкић. — У овоме 
закону, који ja висш праучио, већ летимице прегле- 
дао, нпсам nainao да има каквих предлога зз изме- 
ну н допупу аграрног законодавства у бившој Бо- 
сни н Херцеговинн. Ja сам кад je тај закон био в?ћ 
у току нзрађивања једном приликом пришао г. Мн- 
нистру и замолио га да ли би био л.убазан да се 
сагласи с тиме да се у овом закону учини један 
додатак .. . 

1/ретседник Др. Коста Кумануди: Taj'закон 
пнје na дпенном реду, господине говорпиче. Молим 
Вас, да завршите свој говор, ннсче hy бити прину- 
1ј=н да Вам одузмем реч, — 

Милан Петковић (наставља) Пришао сам го- 
сподину Министру и г. Министар мало незгодннм 
гестом одбио ме je, те сам мислио да o томе гово- 
рим овде данас, али како господин Претседчик хоће 
да ми одузме реч, то ja више волим, да ja сам себи 
одузмем реч, a јавн11у се да говорим no овоме пред- 
мету кад буде на дневном реду пр?д Скупштинои 
тај закон и тада говорићу o њему. Молио бих r. 
Мипистра пољопривреде, да се дотле ипак мало 
ублажи и да до тог времена и тих даиа мало раз- 
мисли o могућим изменама аграрног зп.о^одавства 
које важи у Босни. (Мин. пол.опривреде Ј. Деме- 
uiponnh: Ставите амапдман)! Ннсте мн онда тако 
хтели рећи. — Зашто ми нијесте онда тако рекли? 

Прешсецник Др. Коста Куманудн: Има реч 
г. Жинотије Јевтић. 

Животпје Јевтнћ:   Господо  народни  посла- 
виц", излазећи на оном месту да говорим o буџету 
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Министарства пољопривреде за буџетску   1933/34 r. 
.мор^м рећи  да, je o нашој пољопривреди врло мало 
Boljeno рачунз, јер буџет овакав какав je пред нама 
изнет врло je мали за цел. за коју намењен. 

Наша земл.а прегежно je пољопривредна и у 
њој живи 85% пол,опривредннка који се искључиво 
баве пољопривредом и то им je једнни изаор прнхода 
од чега они живе и своје потребе подмнрују. 

Јз морам да нагласим да су данашље прилике 
врло тешке јер je привредна и финаисијска криза 
притиснула цео свет, a и нас није поштедела, од ње 
грцају све класе нашег народа почев од земљорад- 
ника, занатлије, радника и трговца, и да je потребно 
да се штеди сада више него икада до сада, али го- 
сподо, и претерана штедња нише пута може да 
изшкоди. 

Наш пољопривредник данас обрађује своју зем- 
љу примитивно ни приближно ономе које данашње 
време изискује. Видећете на њиви, оре се дрвеним 
ралицама које се дагирају од пре столећа, a које 
никако ни приближно не могу да даду резултат 
ораља као плугови кији су најновијег дзтјмз a то 
су гвоздени плугови, које уселу виђамо врло мзло 
једва један до два. 

IUTO се тиче других пољопривредних справа 
које би послужиле зз рационално обрађива^е земље 
o љима и да не говоримо jep их готово и нема. 

Потребно je било да се у буџету предвиди јед- 
ва сума од 5—7 мнлиона динара за набавку ових 
справа и да се пол.оприиредницнма раздају no цени 
коштања a царнну која износи no сваком комаду 
држава да прими на себе, на тгј начип и no тој 
јевтиној цени свакн би пољопрнвредник дошао до 
потребних пољопривредних справа. 

Наш пољопривредник у својој ILVBH про- 
изводи пшеницу, јечам овас и кукуруз, a од осгалог 
no мало и од тога води све кућевке трошкове ис- 
хррну и државне и општ. дажбиие, a ,кад ra задесе 
елементарна непогода било суша било поплава или 
туча града, on je онда лишен свих својих приходи 
од летине. 

Од овога није ничим обезбеђен. Требало je да 
се у буџету за ову сврху предвиди бзр 10—15 ми- 
лиона динара. 

Затим потребно je да се што пре донесе 
закон o осигурању и обезбеђењу земљорадничких 
производа, од елементарних непогода и да се створп 
један фонд коме би био циљ једино да земљорад- 
ника обезбеди од елементарних непогода. 

Приход за OB'ij фонд могео би се прикуп- 
љати уз порез од свакога пореског обвезпика, што 
верујем да би они радо плаћали jep знају да he се 
то опет љима дати кад их задеси непогода. 

Елементарна непогода пикад не задеси све 
крајеве наше земље, a кадуфонд сви упла11ују онда 
неће бити искључена могућност  да се   оштећенима 

исалати 100% за њихове  упропашћене  летине и na 
тај начип пољопривредник био би baumihen. 

У пашој земљи рађају све врсте воћа и по- 
Bplia али na жалосг наш пољопрнвредпик у коднко 
му сд извоза ако ra буде било пргтекне он ra је- 
дино употреби док je свеже, a за зиму да ra спремп, 
као копзерзирапо, скоро готово ниједан не зна. 

Погребпо je да се одржавају пољолрп- 
вредни течајеви no селима на којима би срескн no- 
љопривр. рефергпти које има сваки срез ишли no 
сел ша и држалн предавање o рациопглпој обради 
земље, o сејању усева које he дати веће користи 
na затим негу сто:<е, гајења живине, подизање добрнх 
шгала, подизап.е ђубришта, живинарника и силоса 
ради cnpeMaiba пићпе бил.ке за исхрану стоке зими. 

Зпнм o преради безалкохолних пића и конзер- 
вира11>е в ha и noBplia, o пчеларству и корисги пчеле, 
jep, господо, наш народ парочито na селу o пчелн 
врло мало мисчи и ретко ко да има a ко има—то 
су махом вршкаре — a за ђерззнке и ne зпају a 
ако ко и има не зна правилно пчелареље. 

Вршкаре могу да даду највише 5 до 10 кгр. 
меда, док ђерзанке од 30 до 45 кгр. a ово je, ro- 
сподо, велнка равлика. 

За ову сврху потребно je обезбедити подвозна 
сретства пољопривредпим референтима уз минималан 
хонорар и само ћемо тако подићи нашу пољопри- 
вреду. За ову снрху потребао je било предвидети 
бар 500.000 дип. Ојачатм полЈОпрнвреду, ојачали смо 
и државу. 

Господо посланици, прошла су времена када 
смо са топовима на бојвнм пољимз и пушкама и ма- 
чевима у руци водили борбу за величипу и уједи- 
њење земље. 

Сада су топови метути у шупе, пушке у сошке 
и мачеви у корице да чекају боља времена, 

Латиио се рала и пера са ралом у шиви, са 
пером у руцп и трговином на Стрлни крчимо пут 
извозу, приопимо сви на посао, подигпимо најмап.ега 
a то je пољопривредннк, кад смо ibera подигли опда 
смо подиглп и ојачали нашу државу. 

За набавку боље pače стоке предвиђепа je ми- 
пимална сума a потребна je много већа, jep кад 
имамо добру сгоку ми би онда могли да конкури- 
шемо и на сграпој пијаци. За ову сврху требало je 
предвидети бар 5 до 10 милиоиа динара. 

Кад сам вам, господо, у мом говору помињао 
цифре за набавку справа и алата, сваки je од вас 
помислио, од куда када се нема! To и ja у души 
признајем, али, господо, требало je да се уштеди na 
рачун других ресорних буџета a овај повећати, 

Нарочито сматрам, да напоменем и умолим ro- 
сподина Министра, да поводе рачуна o ценама. жита 
када буде стигла сетваи обавести преко.својих пот- 
чишених. Овде мислим на среске   референте   и   да 
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наш пољопрнвредник не продаје ceoj   производ по- 
што зашто. 

Ha пример прошле године, од земљорадннка 
као произвођача покупљено je жито пошто зашто 
од 80 до 95 дннара, a одмах мало доцније жнту je цена 
скочила na 200—220 динара a сад, господо, можете ми- 
слити колико je оштећениашпољопривредниккоји це. 
лу годину чека да уновчи свој пронзеод na и онда он 
га поклони. 

Ja морам да се придружнм говору г. Милована 
Лазаревића те молим г. Мнннстра да се Закон o зе. 
мљорадаичком кредиту mro пре изнесе пред Ha 
роану скупштипу, и да се то пигање једанпут регу_ 
лише. Свестан прнлика у којима се наша земља на. 
лази, изјављујем да hy гласати за буџет. 

Лретседник Др. Коста Кумануди: Реч има 
r. Албин Коман. 

Албин Коман: Господо народни посланици, по- 
што je било neh много говорника o ODOM буџету,ja 
hy бити врло кратак. Ha буџет Мипистарства no- 
љопривреде имао бих да ставим ову примедбу. Ha 
основним школама унедени су зимски пољопрнвред- 
ни курсеви зз сељачке момке, који су већ апсолви- 
рали основну школу. У тим курсевима уче момцн 
предавања из свих грана пол>опривредне струке, ка- 
ко би се оспособили за што бол^е и ваљаније се- 
љачке газде. Нема сумље да je ona усганова добра 
и корисна no паш селЈачки свет, јер ми морамо гле- 
дати баш на то, да у пољопривреди оспособнмо наш 
народ, да што рзциопалније ради и no квалитету 
производи што боље пронзводе. Морам са радошћу 
констатовати, да се велнки део учитеља одазвао и 
да no селима са великом преданошћу посвећују 
своје снаге и слободно време тој сврсн. 

Господо пародни посланици, ono што бих овом 
приликом желео да истакнем јесте, да сељачки мом- 
ци који посећују те курсеве, треба да посећују разне 
пољопривредие   изложбе,   стручне    пољ^привредне 
школе, узорне сељачке економије и пољопривредне 
вашаре. Морам истаћи и то, да док разна спортска 
друштва   у   нашој  земљн   уживају Betiy или   мању 
повластицу на железници, помевути пољопривредни 
курсеви у нашој аграрној држави ne могу да доби- 
ју те повластице.   Због  тога и не могу ови сеоски 
момци да заврше своје стручно зпање, пошто не мо- 
ry посећивати   поменуте  усгапове н приредбе. Зато 
молим   г. Министра   пол>опр11вреде,   да  би   подпео 
предлог  Мипистарском савету,   да  се   посетиоцнма 
ових курсева дозволн no најмање три годишње во- 
шње уз 1|4 цепе, дакле погодност како их ужнвају 
друге школе. Тиме нећемо сељаку дати никакве при- 
вилегије, него ћемо ra изједначити са другима, и ако 
се сгално говори да сељака треба највише помоћи. 
Више пута се десило,   када сам тражио   one повла- 
стице да сам добио одговор да за то нема законске 
могућности. Међугим Министарски савет je у стању 

да ову сгвар повољно реши, што наши земљорад- 
ници са сигурношћу и очехују. Пошто имам пове- 
peibe у г. Миннстра пол;.опривреде, изјавл^ујем да ћу 
гласати за предложепи буџет. 

Претседник др. Коста Кумануди: Реч има г 
Милорад Симић. 

Милорад Симић: Господо народни послапици, 
поргд оволиког броја интелнгентних и школованих 
људп у овој Скупштини, не би требало да ja гово- 
рим, али када je пред нама буџет Министра пољо- 
привреде, сматрам за потребпо као човек, везан, при- 
родно, за ту грапу, да бзр нешто и ja проговорим 
o своме крају и o том буџету. 

Господо нзродни посланици, ja сам посланик 
среза који je брдски и кршевит, и који je природно 
подешен зз разне привредпе културе, те je као та- 
каз био до ратова обогаћен разпим благородннм во- 
ћем, a поглавито шљивом, која je била no квалите- 
ту чувена, од чега je мој крај жнвео. Али у време- 
ну дуготрајног рата, због негајеша, наша та иајрен- 
табилннја биљка ззрасла je у коров и почела je про- 
падатн, a затим je наступила шгитаста ваш, тако да 
je за један кратак низ годипа готово потлуно иш- 
чезла и данас они паши некадашњи богатн лепи BOII- 

љацч личе na неку пустош, a куће и остале craje 
које су пекада биле заклопЈене родним шљнвовнм 
грапама осгале су голе те тако данас изгледају на 
неку нову пасеобину. Тако исто било je и са оста- 
лим благородвим воћем, које и раније није било раз- 
вијено у потпуној мери. 

Поред разног воћа, парод се бавио исто тако и 
сточарством, које je у оно раније време могло наћц 
пијаце, na и ако je било од најлошије pače, јер je у 
ono време могло да се то прода, док међутим, na- 
ma врста стоке постала je готово без вредности,јер 
одгајивач не може да je прода a зато што данас 
копкурише и доб ija вредпост племенитија стока и 
бол>е pače, те и ту у тој принредној грсни мој je 
крај потпуно заостао. 

Пчеларство, које би било рептабилао и које 
би се могле пзвољпо, у гим брдским крајевима раз- 
вијати и напредовати, могу слободпо рећи да готово 
и не постоји, јер и та питома и племенитЈ животи- 
њица xohe пажљиво и научно са њом да се опходи 
и негује, na да би могла нааредовзти и давати ко 
рисги. Јер и опи поједини који имају no петто пче- 
ла a који су врло ретки и ча најпримитивнији на- 
чип одржавају и пегују исту, те смо као што ви- 
дите и у томе заостали и сиромашни, исто тако ми 
имамо пазних no величини по-очића — речнца н 
река, које бп могле да корисно послуже за навод- 
њава1ве у летњим сушама, али та природна благодет 
тих малих сила у последње време пролази неиско- 
ришћено, јер закон o водама врлоје строг, a наро- 
чито те процедуре н троткови у разним облицима 
којима je искоритћавање  водених сила   подвргнуто 
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и то баш у ово тешко време економске кризе, до- 
вело je дотле, да земљорадник не може то да пла- 
ти na да до тих повластица дође или воду у даном 
моменту искориси, no je био принуђен да и ту са 
својих јазова воду одврати и откаже службеност 
стародревну. 

Порез на воденице, које су на водамз, такве 
врсте, толико je велики, да су грађани прину^ени 
многи да своје воденице затварају и мељу под ујам 
и у оним воденицама, које још creii>y под теретом 
великих дација, алн тврдо самуверен, ако овако по- 
траје и оне he једнога дана морати бити затворене, 
na господо, чему ово води, свакојако иде се на то 
да тамо у тим и таквим сиромашвим местима некп 
банкар догура парни млин na да на тај иачиипљач- 
ка сиротог сељака. 

Мн као пол.опривредна земл.а не смемо да за- 
конима кочимо н да стајемо на пут љеиом развија- 
Hjy и напретку. 

Да би у том правцу мсгли да разнијамо како 
то данашње доба захтева, ми морамо na то и већу 
пажл^у обратити и већу бригу поклонити. Лли на- 
жалост, како ja видим, то исто и ви сами виднте, 
да се на то не гледа и да се na привреду ни нај- 
Maii.e не поклања пажња, ништа друго нека нам не 
служи за доказ да je тако, довољно je само кзда 
погледамо у цифре буџета овог Миннстарства na 
ћемо се лако уверити да je тако. 

Господо иародни посланици, у прошлој 
буџетској години буџег Мпиистарства полЈОпри- 
вреде скресан je за OKO 60% na ево н за 
наредиу ову годину мањи je од прошлогодишљег 
na, господо, ако овако будемо иапредовзли мијед- 
пога дана нсћемо никако ни имати тога буџета, na 
зар то није јасан доказ да се o пољоприпреди нај- 
маље води рачуна. Господо моја, не трсба овде да 
држимо један другои предавоп.е и да се статистнч- 
ки пребројавамо, јер то je јасно као дан, не само 
нама него и читавом свету, да у нашој домозини 
живи 850/0 сељака и да je ова земл)а пол.опривред- 
на, земља земљорадника, na као таква носи вечито 
и носиће na снојој грбачи највећи терет и ona je за 
државу највише дала и даваће. 

Још једно, господо. У моме пзборном крају 
нема ни једне културно просветпе установе, где би 
се наш подмадак могао просвећиватн у тој пољо- 
привредпој грани, na и ако има за то довољно 
услова. Љубовија je врло добар цептар, са околних 
четири пет срезоиа и тамо би се могла отворити 
једпа пољопривредна стручна школа у којој бн тај 
брдски здрав и бнстар паш млзди нараштај могао 
да се школује; укупна површина земљишта у моме 
срезу je 43.352 хектара, na вам ja госпсдо тврдим 
да свега од тога немамо више од 15 000 хек. зи- 
ратне земље. Kao што видите, један већи део nonp- 
шине непродуктивап je, a ja верујем, клда би паш нат 

род или бар no неки прошао кроз пољопривредну 
стручпу школу, он би сву ту данашњу неплодпу 
површину земљишта направио продуктивпом, у ком 
случају ne би већи део тога народа одао го и бос 
и умирао од гладн, али ми смо забачени, невезани 
никаквим roioBo саобра11ајним средствима и удаљеии 
од тих нгпредних крајева где би могли бар видети 
то рацнонилно газдонање. Moj je крај само за то 
да даје жртве, a за њега нема нико да прстом мр- 
дне. Иво, од уједињења господо, na до данас др- 
жава није тамо дала ништа, na и ако смо ми грапични 
крај билн, који je за време мивулих ратова, много стра- 
дао: Мачкои Камен остаИезабележеп у исторнји рато- 
ва a он пада у грапице мога среза.а камоРожањ, Миле- 
тина, Прослоп и Сјенокос, где су у два узастопна 
дана погинули чувена браћа Рибникари. Сва та зна- 
чајна места баш су у средипи мога среза азбуко- 
вачког, na замислите, господо, колика je грозота 
рзта морала да се сручи у томе бедном крају. 

Господо народнп посланици, ево баш у onoj 
годипн мој je крај погоднла опет једна од најве- 
ћих жртава, имао сам, господо, само у 5 општипа 
произподњу дувана, na je како сам na меродапном 
месту обавештеп, сада и то забрањеноГи ако je та 
културна билжа била тамо од старипа гајепа. Изви- 
ните што сам овде паправио један погрешан скок и 
отншао у грану Мннистра финансија, али господо, 
то je no природи, пољопршфедна културпа биљка 
која прпвреди треба да припадне и да буде сло- 
бодпа, јер no моме мишљешу, овако како се то до 
сада са том привредном граном радило, nelie моћи, 
јер сматрам, да je само време тешко. 

Господо од свих пољопривредних устапова 
имамо само једап срески расадник, који je до 6 ја- 
нуара више био склопиште и база за разне злоупо- 
требе, no за прнвредни напредак и привредно подн- 
зање тога краја, a то господо, није био случај само 
у једној таквој устапови, но je био општи. После 6 
јануара могу pehu да je мало боле, алп и овако 
ннје баш од велике користи no тамошњн свет, јер 
банска управа продаје један пресад земљораднику 
данас no 3—4 дин. no комаду, na замислите господо, 
да ли сељак може да под оваквим условима no- 
дигне угииуле воћњчке. Место да се на расаднике 
поклони мзло Belia пажпЈа н створи могућност веће 
продукције разних благородних садпица, које да се 
издају сиромашпим земљорадницима бесплатно, код 
нас се те своте дају на неке сасвнм друге непотре- 
бне циљепе. 

Ja hy умолити г. Министра пољопривреде да o 
овоме поведе рачуна и да no могућству, отвори 
средп.у пољопривредну или нижу школу, пошто за 
то има у непосредној .близипи ["Љубовије државних 
грађевина, које дапас зијају празпе, и да nalje мо- 
гућности, да се тамо одржанају бар тромесечни те- , 
чајеви у пољопривредпим стаиицама, где би се млд- 
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ђи нарашгај могао колико толико у пољопривреду 
упутити. 

Господо, ja вам кажем, све док се привреда 
ne подигие, док се земл.орадпнчким производима 
цене не поправе и док се као најглавније не ура- 
внотежи размепа добара, наше финаисије, држава и 
благостање народч, не може nofiH напред. O Закону 
31 заштиту земљорадника за сада немам потребе 
говорити, јер no томе питању упутио сам са друго- 
вима пигање на Претседника Краљевске влале и 
тражио да се тај закон што скорије стави на днев- 
пи ред. 

Ja као земљорацник не бн требго да гласам 
за овај и овакав буџет, јер видим да он нема мо- 
гуКпости да нашу привреду унапредн, но само једва 
да плати чиновнике и и.ихове пу:не трошкове. Али 
како мн се није дала могуНпосг да се раније и пре 
гласања буџета у начелу o томе изјасиим, — гла- 
caliy за. 

ПреШселнпк Др. Коста Кумануди: Прекидам 
седницу, стим, да се HaLTaBn после подне у 4 часа. 

Седница je прекинута   у 13 -^- час. 

Наставак седнице у 16 часовз. 
Претседник Др. Коста Кумануди: Господо, 

11асгавл>амо седницу. Реч има г. Милорад Марковић. 
Милорад Марковић: Господо народнн посла- 

ници, ja сам у начелној дебаги   учинно   своје   при- 
метбе и казао сам,   да je овај   целохупни   државпи 
буџет за данаш1Бе прилике велики и тежак с обзи- 
ром на економско стање, у коме се налазн наш на- 
род. Али, кад je сад пред вама буџег Миннстарства 
пољопривреде и вода,   морам са   жаљељем  да   ка- 
жеи, да сумз која je додељена Минисгарству пољо- 
привреде ни најмаље не   одговара   условима,   који 
би омогуИили Министарству   полЈОпривргде, да   мо- 
же да изврши оне задатке, које бн иначе   ono тре- 
бало у ствари   према   цашем   пољопривреднику   у 
данашњим приликама да изврши.  Министарсгво по- 
љопривреде дужно je свим  силама да   помаже   на- 
шу целокупну пољопривреду.   Ми смо аграрна зем- 
ља и у нашој земљи жнви око 80% сељака и Мин. 
пољопрнвреде требало je ca велнчнном    свога   бу- 
џета да буде, ако не на другом, a оно бар иа тре- 
ћем месту. Мин. пољопривреде имз   пуно   задатака 
да изврши у данашњим   приликама,   na да   колико- 
толико крене унапред нашу   пољопривреду, која je 
у чамотињи. Потребно je да Мин. пољопривреде заба- 
чгним крајевима и крајевима који   су заостали,   на- 
бави добру   и племениту   расу   сгоке и   живине, a 
исто тако добро семе  зрнасте хране.   Ззтим   преко 
својих стручњака да упути землЈорадвика,   где и нз 
коме мссту која врсга семена може успевати, a исто 
тако где и у којим крајевима   наше   државе   треба 
коју расу стоке гајити. Према  саему овоме,   кажем, 
да се овзј задатак без новаад ме   може   извесги, a 

ова сума je недовољна за извођење тих циљева. 
Потребно je да Мин. пољопривреде свуда редом, 
у целој држапи, преко својнх стручњака у свакој 
општиии направи no једну огледну ставицу, где би 
сваке године извршнл) бар no једну пробу и дало 
упугства тамошњем стаиовништву како треба да 
ради, коју врсту семепа ла сеје и коју расу стоке 
да гаји. Нарочито би било потребно унети и воти- 
рати велике кредите за сузбијаље сточних зарпзних 
болесги. Јер, господо, сточне заразне болести оса- 
Kaiiyjy марву и нас упропашћују материјално. Нзј- 
бољи су пример за то цеае, које су ових неколико 
месеци биле. Док je здравлзе стоке код нас било 
добро и док смо ималн свиње за продају, једна je 
крмача продаванз за сто динара, a сад, кзд су one 
од свињске куге пострздале, најбољу крмачу имамо 
no цени од 500 до 700 динара. Ta се цена не повећа- 
ва због извоза, eeli због стања унуграшњег тржишта, 
јер, ако селзак купује, онда je свему највећа цена. 
Због тога je требало водити рачуна, да се у овај 
буцет унесе шго већа свота зз набзвљање серумз 
за сузбијање зарсзпих болести како код свињз.тако 
и код рогате марве. 

Ветеринарство je сасвим мало развијено у Ha- 
rnoj зсмљи. Оскудица je у ветерчнарима и у мар- 
веним лекарима. Због тога народ трпи велику ште- 
ту, кад се појави каква болест, нгмајући мзрпеног 
лекара. који би, колико-толико, успео да заразу 
спречи. 

Има још задатака, господо, које Миинстарство 
пол.опривреде треба да изведе у нашој пољопри- 
вреди. Сам г. Министлр овде их je јутрос изређао и 
споменуо, тако да није потрЕбно, да ja то сад рг- 
!јзм. За све то треба новаца, јер са овим сумама, 
додељеним Министарству пољопривреде, успште je 
то немогуће  извести, 

Мало je пажње поклоњено н задругарству до 
данас. У последње време, у последње дие-три го- 
дине, oceha се неко побољшаи>е. Али, право да вам 
кажем, још се није нашао главии пут, којим треба 
ићи. Ми још имамо задругарство, које je cenapa- 
тистичко, које се, на пример иазива српским, хрват- 
ским или словеначким. Сматрам, да целокупно за- 
другарство треба склопити у једно национално за- 
другарство с једни главним савезом и поделнти га 
на отке. Ти отсеци били би: за кредитно задру- 
гарство; за произвођачко, у које би ушло и сточар- 
ств.1, и набављачко-продавачко; основати бановинске 
задруге, a преко бановннских сеоске месне зздруге 
за све врсте овога задругарства. 

И ако je наше задругарство, тако рећи, у no- 
воју, ипак, где je било вадруга, земл.оратник je био 
у неколико спасавгн у овим тешким приликзма 
економско фннзнсијске кризе, и успевао je, да за једну 
исту жетву добије два пута онолико иоваца, колико 
су добиј?ли онн Л)уди, који н-.су били   чланоки   за- 
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друга и који нису преко   зздруга   продапалн   своје 
производе. Најбољи нам je доказ за ово, колико су 
произвођачи шлзива нзгубили само јесеиас на својим 
производима, na својим шљивама, јер су их давзли 
no   180—200 дннара 100   кгр,   док   су   л.уди,   који 
уопште нису ималн посла са шљивамз, већ су само 
имали извознице у рукама, зарађнвали  no   500 дин. 
од  100 кгр. Да je та продаја вршена преко задруга1 

сав тај новац no одбитку само режијски.х трошкова, 
добио би произвођач, a na овај начин   добијају   по- 
ср:дници. И, господо, желетн би бнло, да се један- 
пут у   ствари   npv ђе на   стварно   развијан>е   задру- 
гарства у целој нашој земљи и да   се   парод  спасе 
пл>ачка!иа,   који  му   na   овакав   начин   гуле   кожу> 
Преко   задругарства требало   би   да   се   кредитира 
целокупан   наш   земл.ораднички   свет.   Велика   je 
грешка била, кад je   Касација   прогумачила,   да   се 
земљорадник може менично задуживатп и   од   тога 
доба, због задуже11)а no шпнцгма, које je врло лако 
вршено, ето доведени смо у једну  стрзховиту муку 
и невољу. Наш земљорадник   скроз   je   данас   upe- 
задужен. Да je њему кргдиг   давап   преко   земљо- 
радничких   задруга,   управни   одбор   сваке   земљо- 
радничке задруге у своме селу знао би,  колико ко 
коже у току две, три или пст година   вратити,   га 
би _му   према томе и одмеравао и давао кредит. Не 
би се   народ залетао у тим даннма, кад je новац био 
јев тинији, да толико узме, a доцнпје, кад   су   цене 
иашим производима пзле, да не   може   да   се   раз- 
дужи,   продавајући   своје   имање.   11a,   господо,   ja 
чујем да има људи, који вичу протш   зздругарства 
и траже да се ono опорезује, траже да се  ono рас. 
тури и уништн. Па то je, господо,  једиш усганова 
коју има сељак и помоћу које се он   донекле   cna- 
сава. 

Докле, адвокати, прсфесори, учнтел)«, и све 
друге професије имају своја удружеп^п, своје ко- 
море, земљорздиик од свега тога има само једину 
своју устанону, a то je задоуга, na коју атагирају 
сад дг се растури, да би земл.орадник био обаве- 
зан, онсм с(о:ком дућапџији, да од љега узима на 
вересију, и да од n.era no двоструј<ој цени купује, 
и да му тако за неколико година одузме цело 
имгње. 

Господо, ja мислим да би то била страховита 
и велика грешка, ако би се тим путем ншло, да се 
задругарство упишти нли да се опореже, кго што 
се то опорезивање врши код трговачких радњи, јер 
зздругарство не трзжи пнкакве добити, да међу со- 
бзм дели дивиденде, да дели ма какве добити. За- 
другарство све што зарали, a заради онолико ко- 
лико je прлвилима предвнђено, сгавлЈа у свај ре- 
зервии фоид, да би могло у буду11ем времену са 
појачацим фопдом боље огзистиратн и радити. Ка- 
жем, да je кредитирање земљорадника вршепо npe- 
ко задруга,   наш   би   сељак   данас певао „Петрово 

лего'' и не би га болела главз, ne би мислио да ли 
Ise га ко раздужи и да ли he ко водита П1егову 
бригу. Па и поред пајбоље поље, данашп^а Влада и 
Народпа скупштина, која je узела на себе ту улогу, 
да на неки пачин раздужн сељака, — ja иам кажем 
господо, — ма шта овде чипили, ма шта овде ра- 
дили, nehe успети пишта. Питање je, можемо ли 
очувати н one који се ппсу до данас задужили. 
Истина, њих je мали број, али имајте уперење, да и 
они морају доћи na ред за пропаст, са овако ne- 
уравнотежепим цепама земљорадпичких пропзвода и 
он"га што треба земљорадпик да купује. 

Господо, земљорадпички пропзводи пали су на 
пајпижи ннво. И кад их земл>орадпик има за про- 
дзју, продаје их у бесцењс, a чим их нема, појаве 
се велике цепе. Ево, господо, случај са пшепицом. 
Код нас je пшеница летос продата, тако pehn, сва, 
да би се порез исплатио, јер су порезннцп пемило- 
срдчо атагирали на имовипу сељака скупљају1ји no- 
резе. Тада je пшеница продавана, 60 до 10'J дин. 
00 килограм?. Дапас кад сељак купује, пшепица 
се попела на цену од 220 динара 100 килограма. 
Да помепем само то што нам je близу, што нам 
сведочи очнто. To je ужас, господо! To сељзк ne 
може уопште да издржи. Ако узмемо да сравнимо 
монополске цене соли, raca, дувапа и шећера ca 
прелратним ценама и да сравпимо данашње цене 
производа земљорздничких, ми ћемо видети како 
стоје оне. Видећемо, молим вас, да би отприлике 
земљорадник требао да прода једап метар кукуруза 
да би могао за то купити свега 3 и no килограма ше- 
hepa, док je npe рата могао четири пута толпко да купи. 
Исти je случај са соли, исгн je случај са гасом, псти 
je случај са свима осталим мопополским артпклима. 
И, господо, Влада je позвапз, Народна скупштипа je 
позвана, ла од прнлике то равпотгжи. Huje то не- 
што што се допоси са стране no впсоким цепама, 
na да се ne даје спизити цена. Дувап се, господо, 
производи у нашој земљи, откупљује се од сељзка 
no два дишра no кплогргму a продаје му се исти 
тај дуван за 170 динара килограм. 

Кад би израчупали режијске трошкове, опи у- 
опште ne могу да изнесу nn једну десегипу од тога. 
Па, господо, немојмо нагонити да у државну касу 
уносе онн људи, којн су немоћпи да унесу. Нека се 
порези разрежу на one људе, чоји имају да плате, 
a onaj који je немоћан, — пемојмо од њега тражити. 

Злкон o заштити земљорадника, господо, који 
даиас као привремени постоји, скроз je изигран. Taj 
закон није био ни отштампан овде у Београду, ннје 
био отшгампану Службеним Новипама, a већ јебило 
почело са његовим изигравањем. Иајлепшп доказ, 
ево, биће вам једном прзмер, из кога се види да 
je човеку na 1500 динара за 2 месеца n 10 дапа 
узего 340 дпнара интергса. Иако je закопом изрично 
наређено, да се до 20 децембра има целокупни npo- 
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текли интерес унети у главницу и на то се напла- 
ћивати камата само од 20 децембра на овамо, Сре- 
ски суд у Владимирцима досудио je у корнсг 
једпе шабачке банке и осудио Николу Пауновића 
да на 1500 динара плати 340 динара интереса, 100 
динара трошкова 10 динара таксе, 240 динлра по- 
лицијском писару, коме je требало платити дијуриу, 
што je дошао да изврши забрану. A тај човек je, 
господо, био дужан да даде свега 36 динара. Али, 
требало je и то наћи. 

Коцељево и цели срез Посаво-тзмнавски убио 
je град, држава му je отписала 100% порезе и он 
иема хлеба да једе. A те бапке, које вичу и при- 
чају no целом свету како су оне велнкодушне, како 
саме обустављају наплате и не наплаћују ни од кога 
нншта, ево овле, из овога pemeiba среског суда, на 
основу кога се документа врши   ординарна пљачка 
над народом, види се    (Коста Алсксић:  Ипак 
се овој банци дозволило да се корисги § 5) Јесте, 
лепо сте казали, да je ова банка добнла § 5 и за- 
шгићена je, на жалост. Док je она заштићена, она 
je за 36 динара, господо, узела од овога бедника 
680 динара (Иикола Кешсљепић: И он ипак није 
платио дуг.) Господо, ево и признанице из које се 
види, на какав je начин обрачун извршеи (Говорник 
показује признапицу). У тој се признаници каже: г. 
Николи Пауновићу... примно сам од вас данас 
103 динара у готовом иа име регулисања ваше ме- 
нице од 1500 динара no осудном решењу срескога 
суда бр. 670 и решења срескога суда o забрави бр, 
1456 као и меницу од 1900 динара". Па, господо, 
ту je издато у готову 100 динара, за 400 динара 
попела се меница и 240 динара дато je полнцнјском 
писару на име дијурие зато што je дошао да извр- 
шн забрану. 

Ja питам и Владу и надлежне министре, мисле 
ли оии овоме злу да стану na пуг и xohe ли се је- 
дан пут тим властима у земљи наредити, да се оне 
уразуме и да пошгују законе какви се у овоме за- 
конодавном телу напишу. Ако се ти закони неће 
поштовати, онда немојмо их ни писатн, пустимо нека 
влада анархија, na хајдмо и ми кући, да овде џабе 
не трошнмо, не узимамо оне дневнице, и да н ми 
овај народ весели не гулимо. 

Господо, ннје ono један једини и усамл,епч 
случај. Оваквих случајева у моме срезу има сад 
пуно. Оваквих iie случајева бити толико, да he свима 
дужницима земЛ)Орадницима битн одузети и стока и 
радила до жетве. A за време жетве одузеће му се сав 
принос. Ja питам г.Мчнистра фннансија одакле iie онда 
он да наплатн ма и 30% од прошлогодишњег пореза. 
A мивистар у буџету тражн да се наметне још 20% 
земљарине. Господо, у прошлој години могло се да 
наплати пореза зато што ни повериоци нису могли 
насипно Дв налећу на дужника,  a   ове године, кад 

се за 30 динара наплаћује неколико стотина, немојмо 
се надати  да fee у државну   касу   ући   ишта.   Ако 
влада не изнесе  пројект  Закона o заштити  земљо- 
радника,  који  je  у   Одбору   примл.еп и у коме je 
тачно предвиђеио, да се зеленашима који су напла- 
ћивали више од 40%   камате   има да отпише читав 
дуг, — ондз, господо,   немојте   се  уздати  да he у 
државну касу моћи ући ове година и 30% од npo- 
шлогодишњег прихода. Ja сматрам, да није у инте- 
ресу ни Владе ни Народне скупштнне да толеришу 
овакве људе,  који даиас не само да траже наплату 
внтереса, који им je no закону додељен него, помоћу 
хрђавог тумачеша закона од стране среских судова 
гледају   да пљачкају тај бедни народ.   Зато   бих ja 
молио   Кралзевску   владу,   да   се   што npe Закон o 
заштити землЈорадника изнесе   на   дневни ред и да 
се прими   онакав   какав je у   одбору   створен.   Он 
mije претриео   Бог  зиа  колико   измена,   него ra je 
одбор   примио скоро онако како ra je  Влада пред- 
^ожила. To je љен пројект и сад треба да ra прн- 
мимо, na нека се људи спасу,  —   бар   они који се 
могу спасти. 

To je, господо, што сам имзо o овоме буџету 
Мииистарстпз пољопривре^е да кажем. И ако Ми- 
нистзрство пољопривреде нема довољно кредита да 
спроведе онакву политику какву би требала да спро- 
веде, и ако бисмо бар ми сељаци требали да гла- 
само против оваквог буџета, ипак, са обзиром na 
садашње прнлике, ja hy гласати за. 

ПреШседник др.  Коста Кумануди:   Има реч 
r. др. Милослав   Стојадиновић. 

Др.   Мнлослав   Стојадиновић:   Господо   на- 
род^и посланицч, на жалост  морамо бити крагки и 
при овим   овако  важним   питањима која засецају у 
ресор Мнпистарсгва полЈОпривреде, једпог 11есум11>иво 
од најважнијих Минпстарстава наше државе. Господо 
народни посланнци, и питаље заштите земљорадника 
и све остале   мере  које   преду.шмамо у правцу за- 
штите сељака, диктоване су обзирима, крупвим на- 
ционалним и држгвним обзирима,   којц   нам налажу 
да селЈака   што  више заштитимо.   У   колико   више 
успемо у тој заштиги сел^ака, у толико имамо више 
гарапција да ћемо очувати друштвену рзвпотежу и 
да he друштно мо1ш   да иде ка свом великом про- 
гресу. Нема ни једне полнтпке која може да се за- 
снива на принципима који занемарују ипгересе, виталн 
интересе   села и сељка,   н   само   je   ona   политика 
здрава која узима   за   полазну   тачку интерес и за- 
штигусељака. Ето, ми се рукозоимо тим обзирима, 
a историја нашег  народа јача   нас у уверењу, да je 
саага, да су јачина и напредак државе загарантозани 
само тако,  ако  се  у  пуној   мери   примене све од- 
редбе и прописн,   чији je циљ  разумно регулисање 
односа села и сел.ака.   Ми   видимо  данас,  господо 
народни посланици,   да се   н  на страни врши једап 
сличдн процес,   који   сие јаче учкршћује наше убе- 
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ђење, да треба што већу бригу да посветимо све- 
страном напретку села и сељака. Чак и у земљама 
јаке индустрије, као што je на пример Немачка, 
испољава се тенденција у правцу трансформације 
фабричког пролетера у сел>ака. Пруска je успела 
да једним добрим делом, око 300.000 фабричких 
радника претвори у земљорзднике. 

Многи зелики комплекси у Пруској, где je по- 
сгојао акт велепоседа распарчани су и додељени 
фабричким пролетерима, који су остали без посла. 
Ha тај начин омогућен им je живот, a од пролетера 
створен je мали земљорадник. To зиачи да се врши 
јаче процес враћања на земљу. To значи, тако исто1 

да се и западни иароди враћају na оне методе које 
су у главном нашле широку примену у систему na- 
mer народа и п.егове пољопривреде са претежно 
малнм поседом. Ми треба, дакле, да останемо код 
тих метода, но само с тим да их и даље усаврша- 
вамо, чувајућн упек ono основно начало: заштита 
села и сел^ака no сваку цену. Да je пешто уочи 
руске револуције, онда када се нећ паговештавас 
велики покрег и револт руске психе, у времену после 
Руско-Јапапскога рата, да je тада Русија успела да 
спроведе аграрну реформу, ja сам уверен, господо 
да не бн дошло до велике револуције, већ би се 
пугем мирпе еволуције уз прнмепу здравих метода 
рада, дошло до много већег прогреса, И сва je фа. 
талност наше браће Руса у томе што та велика ре. 
форма није na време успела. Тиме хоћу да нагласим 
велику важносг свих опих мера и метода, које су 
код нас на дневпом реду у погледу упогпушавања 
аграрне рефорие која пам претстоји. 

Наша je земљз, господо, емипентно arpapna 
земља. Наша земља има све услове за добро разви- 
јање полЈОпривреде, a ми знамо да je пољопривреда 
главна привредна грана паше пацаје. Ми имамо врло 
добрих услова за развија1ие пољопривреде и они су 
изражепи пре свега у светлости и топлоти коју 
пружа у изобиљу наша земља, апстрахујућн неке 
негативне услове, na првоме месту отсуство доиољно 
влаге у пашој земљи, no која не претставља толико 
велику опаспост због тога што применом добрнх 
техничких средстава може да се омогући оно што 
нам сам Бог није пружио у облику обилне влаге. 
To можемо постићи разннм вештачкцм мерама, путем 
копзераира1ва влаге, путем дубоког орања npe зиме, 
вештачким наводњавањем и другим пачипима. 

У пашој земљи, господо, постоји потреба пре- 
иначавања и прелаза са једне културе на другу. Ми 
видимо да нарочито у Јужној Србијп, која je не- 
давно црпела своје богатство из афиопа, из те пегда 
благословене ипдустријскс биљке, да јенародизложеп 
данас директном пропадап.у. Народ je тамо био сре- 
han када je могао продати више килограм афиона, за 
који je добијао суао злато. Ми видимо да je та кул- 
тура дапас готоао погпуно пропала и да je тамошњи 

сељак услед тога и општег погоршања свога поло- 
жаја лишен сресгава за живот. Како ћемо ми, го- 
сподо, прећи и ua којн пачин na други облик кул- 
туре, како ћемо то извести, са каквим експеримен- 
тима и жртвама, то су врло важпа rmraita која мо- 
рају да буду предмет дубоког проучаваша. Поди- 
зање читавог низа огледних станнца намеће се као 
неминозан захтев гогово у сваком срезу, Ми смо да- 
леко још од тога да то прелажење са једне културе 
на друу изведемо брзо и успешно, ми још само 
вршимо површне експерименге у томе правцу, a na 
штету паше пародпе привреде, у колико се приме- 
њују педовоЛ)Пе или површне методе. И ne само то, 
господо, nero на другој страни ми налазимо код 
пашега народа још и много других нежељених по- 
јава. Половина иашега народа још и данас оре ра- 
лицом, наше жито веје се na ветру, половина наших 
селЈака још и дапас сеје руком без икакве употребе 
машипа, да ne говорим o свима другим примитив- 
постима, које одликују пашу земљу na овој страпи 
и која нас ocmu'ba у уверењу да у томе погледу 
ne прежипл>ујемо пикакакву већу, позитивиу промену. 
Наша земља живи, na жалост, још у једном при- 
вредном примитивизму, који се манифестује не само 
на овој страни, nero н у свима другим манифесга' 
цијама привреде нашег народа. 

Господо, и зато што je то тако, што смо ми0 

сељачки иарод, где je огромпа већипа скоро 82°/ 
земљорадпика, зато бисмо требали да посветимо нај- 
већу пажњу нашем селу. Али, међу нама пема чо- 
века, који стално ne паглашава да село треба да 
буде у центру свеукупног пашег старања na ипак 
то ne чинимо. Наше су симпатије мање више пла- 
тонско наглашавање дужности чему ne следују увек 
акта, бар ne у смишљеној доследности. Ми, међутим, 
треба нз области платонског паглашавања и љубави 
према селу да пређемо na конкретан рад, на реали- 
зовање захтева који иду у правцу стварпог снажења 
пашега села и да све то буде веће и значајније, no 
што je у поратном периоду био случај. 

Ja сам, господо, да то опет поповим, пошто не 
можемо опширније да говоримо, у прошлој буџет- 
ској пачелној као и специјалној дебати говорио o 
томе, да je неминовна потреба наше земље, да се 
шго npe оспује један институт за испитивање сео- 
ских газдипстава, Ако и једна држава на свету треба 
тај институг да има, у истини прво и у првом реду 
тај ипституг треба да има Југославија. Више не сме 
да буде наглашавање само празче љубави наше 
према селу, nero морамо прећи на стварап рнд a шго 
je главпо у свему морамо све појаве и све мапи- 
фестације сеоског живота, које нису биле до сада 
испитивапе, благодарећи хетерогепостн услова и ue- 
ликој разнородпости прилика, изнад свега одсуству 
оргапизације, морамо их, дакле, подвести под удар 
једпог научпог и систематског испитивања, a то може 
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бити случај само кроз лепо организовани ннституг 
за испнтиван.е сеоског газдинства и пољоаривреде 
уопште. Други народи, чак н индустриски као че- 
хословачки, не^ачки и швајцарски, затим фравцуски 
и лруги, такве институте већ имају, a наша пре- 
тежио аграрна земља нема тога инстнтута. 1гво, ja 
бих нашем господину Министру пољопривреде опет 
ставио на срце и после годину дана — a мислим да 
сам тиме тумач и вашег општег расположења и ваше 
жеље — да се шго прг приступи решавању чигпвог 
сплета аграрних питања, али само тако да ona прет- 
ходио буду још и са научне страие испитана. Ри- 
ролна социологија у новије врема, која je нарочито 
учинила велики nporpec у Америци, узима под уд-зр 
испитивања живот села н сељака у највећим размерама, 
и она je огкрила читав један сплет новнх проблема, 
и дала широку могућносг да се та питања o npo. 
блемима села решавају na једаи други, бољи н ра- 
ционалнији начин. Ja мислим да бисмо мн морали 
внше да се позабавимо испигипањем селз н да то 
треба да буде полазпа тачка у свеукупном нашем 
старању и раду за село. 

Мало je чудно да смо  недашш   донелп и гра. 
ђевински закон a да у Министарству   грађевина ne- 
мамо ни једно оделеЈБе, ни једног   јсдиног   човека, 
који се специјално бави техничким уређењем нашега 
села. Ево вам један  случај,   у   низу   других гдг je 
село јако занемареио. Место  да се испитују услони 
под којнма наш сељак данас живи, какна му je кућ?, 
какве су споредне зграде   и у   каквом   односу оне 
стоје, који су услови његовог рада и која  средства 
примеи.ује, као   н   све   мвогоструке   појаве   нашега 
села, ми смо на жалост све то ванемарили, a село je 
ипак осгало ваи домашаја нашег снестрапог старања. 

Ja С8м пре две године у својстну делегата Кра- 
љевске владе радио на обнови села Јужне Србије и 
у прошлој годиии и као прегседник   Државног од- 
бора рукоиодио успешном акцијом на  обновн   села 
пострадалих од поплаве.   Нажалост o томе се у иа- 
шој јавности мало говорило, веома мало,   и  док се 
код нас глорифнкује акт Мусолинијев   и   приказују 
слике неколико десетина кућа изгра1зених у  једном 
селу близу Рима, престављајући   све то као ствара- 
лачку снагу Игалије,   дотле   се   занемарују   успеси 
наше мржаве, и неће да види да je она у доба ве- 
лике кризе подигла   хиљаде   и   хил^зде   домова за 
наше невол>не сељаке. И они   који су   у  опознцнји 
морају призпати да се у овнм тешким временима ипак 
доста урадило за добро сељака.   Овај   пример   као 
и многн други јачају ме у уверењу,   да наш   народ 
може дати чуда од творевина,   ако се   само изведе 
савршенија органнзацнја пословања и све снаге ње- 
гове ставе у службу   програмског   рада.   Велнка je 
сгваралачка моћ нзшега народа, њу треба   само па- 
метно искористити и ставити je у службу једне идеје 
и једног HSfeljijušf снстема. Ако бисмо на пр. сваке 

године нотирали 10—15 милиона   дннара — o чему 
ћу говорити   специјално на   другом   месту, — ради 
асапације и подизања   наших   села   што  бисмо   све 
могли дати. Кад смо са 6 милиона динара могли да 
обновимо 20 села од   Босанске   Градишке   до Бе> 
града, онда бисмо  несумњиво у томе правцу   н   на 
бази тога нскуства могли дати далеко више и боље. 

Допустиге да извучем   даље   конзеквенције из 
свега тога, из тога   великог   успеха   национглног и 
државног, да би ми са   десетак   милиона   могли да 
приступкмо сваке године систематској обнови   свих 
села у једном периоду времепз, и да би та обнова 
омогућила подизање културног и принредног  нивоа 
нашег села уопшгг. Један шири програм   рада   ове 
врсге, којн би се извео уз припсмоћ војске и уз са- 
Радњу самих сељака na бази својеаољног кулучења 
где би свакн за своју кућу радно,   био   би стварно 
једаи позитиван програм,   који   бн   се у нашој   др. 
жавн посгепено  изводко и који   би   Јскоро   одвео 
озбнљном побољшању односа села.   Јер прнмитиви- 
зам привреде нашега села мучи cee изс,   и   ми  мо- 
pawo na чоме раднти, да се npe свега  подигне же- 
твени принос села, који je код нас много мањн него 
у свима другим држанама у Европи, који   je   маљи 
него н. np. у Немачкој, која   нема   наше   климатске 
услове за разпитак пол^опривреде, који je мањи него 
у Чехословачкој,   чак   и у Холандијн,   која je пуна 
влаге и пема иашег сунца н топлоте, na   чјк мањи 
и од прииоса у индусгријској Белгији!   Морамо ра- 
дити, дакле, у томе правцу да се прилике   na   селу 
што више нспитају и омогу1ш далеко већи жетаени 
принос. 

Ja бих молно г. Мипистра попово после годину 
дана, да узме озбиљпз na срце питањј стаарааа 
једног ипстнтуга за испи1иоап.е сеоских газдинстава 
н да мн у томе ne изосгапемо чак иза иадустрнјских 
земаља. 

Господј, то би биле у пеку руку директне, 
непосредне мере, које би одвеле стању јачег на- 
претка паше пољопрнвреде. Али, господо, да na 
крају укратко учипим пеке напомене и o оним ме- 
рама, Koje би ишле у област посредних, ne непо- 
средних, индиректних мера. Оне би биле више адуи- 
нисгративпе. Ja hy их демонстрирати само на изве- 
сним прнмерима пзшег лепог Југа 

Господо, ja као посланнк Јужне Србиј", Оачс- 
пољског среза, имао сам прилике, да за време од 
годину дана и раннје подзргпем непристрасној ana- 
лизи пољопривредне прилике тога краја. Ja, госпо- 
до пародпи посланнци, не знам, где и како бих почео, 
да бих изпео сву неправичпост, сав ужас, који се 
oceha у животу народа доле, na да прикажем једио 
стање, које би вас уверило, да je збиља неспошљчв 
страшан положај пашег народа доле. Ja бнх молио г. 
Министра, да има нарочито у виау напомене, које 
1)у учинити. 



Стенографске белешке 151 

Господо, аграрни односи na нашем класичном 
Југу без потребе су се компликовали до степепа 
пуне несношљивости за живот нашег сељакт. И то 
све без икакв? стварне потребе! Ta несношљивост, 
господо, та чудна замршеност аграрних односа није 
диктовапа ни националним, ни држакним, ни иоли. 
тичкнм, нити ма којим другим потребама наше на- 
ције. Она je просто плод наше инерције. 

Постоје у истини страшии случајевн. Ha Југу 
доле има сељака, који су кушли има1на,иони су на 
та имањз плаћали порез као и сви други.Но и поред све- 
га на стотине je случг јева где се та и таква иман.а сеља- 
цима одузимају тако да они до њих поново долазе 
путем лицитација т. ј. почовпим плаћањем закупа. 
Они, и ако сироти, плаћају вишг пута за једно те 
нсго земљиште. Али, господо, то није све, cmip 
стоји миого горе, једна несиошлЈИва, готово немо- 
гуна ствар. 

Тако н.пр. сељзци села Строисевци у овчеио.Ђском 
срезу закупили су огроман комплекс имап.п и по- 
дигли око сготину кућа. Ja сам упозорио нз то г. 
Мииистра и замолио сам га да стави ове ств'-ри под 
удар једне анкете, a молно би га н опога пута, да 
то no сваку цену учини. Ти сељаци, дакле, подигли 
су домове на тим имањнма и плаћали су порез. До- 
шао je arpap, који je љнма сва та имања узео, 

Сад настаје један парадокс, боље речено једно 
чудо: Они путем лицнтације и плаћзјући огромну 
суму од 45.000 динара годишње, долазе до ових сво- 
јих имања, на којима су њихове куће подигнутг и 
заснован и.ихов живот и рад. Питате се: na како то 
може да буде? И ja се пигам. Што je најстрашније 
када сам отишао у Св. Николу, и питао да ли je та- 
чно тврђеље сељака, да они на то одузето имање и на 
даље плаћају порез, речено ми je да je то све тачно. 
Сељаци говоре: „Ако не платнмо порез, господине, 
продају нам бакраче и све друго из куће!" 

Ja сам ове ствари проверавао и у пореској упра- 
ви, и уверио се да пореска управа заиста сељацима 
узима бакрзче из куће, ако редовно не плаћају по- 
рез на имања која je аграрна реформа одузела и до 
којих саљзци долазе сада једино путем закупа. 
Заиста чудно и страшно. Ако нешто посгоји у свету 
као неприкосновено, то je природио, свето и богом 
дано право човека na своју рођену груду земље 
без које не може. Ове односе треба no сваку цену 
једном уредити. Мчнистарство војске у једном дру- 
гом случају близу села које се зове Криви Дол у- 
зело je од сељака читаве комплексе земљишта на 
које они имаду тапије. Ja сам питао једног официра 
који je био на стражарској служби у томе селу, да 
ли je ова фама што причају сељаци тачна, да им je 
војна власт узела земљу не дгвши им ни до данас 
никакве оштете, na мч je речено: на жалост то je 
истина. Ja сам тражио од сељака да ми покажу до- 

кумента и уверио   сам се да стварно   сељаци имају 
права на та имаља. 

Господо, ja сам na ову ствар упозоравао r. 
Деметровића и молио га да се регулише, али уза- 
луд. Шта бива даље? Ови сељаци ишли су дал.е 
код војних и других власти и молили да им се даде 
еквиваленат у новцу да купе друго имаље али скро- 
мност нашег Јужно—Србијанца нде толико далеко, 
да je омогућавала и друге солуције Ми немамо, ре- 
као бих социалио конструктивнијег елемепта него 
што je наш човек na класичпом југу који je такође 
тражио бар накпаду у земљишту за та имања na 
другој стрзни. Ни je никаква државна ни ма каква 
друга потребз, да се селЈак Југа изложи овој пево- 
љи. Са тим треба већ јћдаред престати у свеопштем 
иптересу народа и државе. Ta niviaiba одузета су 
ии пре 8 годипа и до дапа данашњега нити су им 
враћепа нити су добилн ма какву накпаду. Сељацн 
су дзље молили да им се бар одаграра уступи, као 
награда за ona имапл која су им одузета, друга зе- 
мља пепосрелпе близнне, али ни то нису добили. 
Што бива даље? У непосредној близини њихових 
села има имања која je arpap узео и аграрно пове- 
реништво дзје та имања у закуп другима a не овим 
сељацима, који су на та имања упућепи, јер су у 
њиховој 11епоср?дној близлни. Они данас наизвеспо 
могу до њ'-!Х доћи само путем заку^а. Међутим, 
бипз да та имања узимају под закуп разни спеку- 
ланти удаљених крзјева a ne они. 

Господо, ja сам у onoj ствари иптервенисао код 
власти и истицао да се ne може разумети овакав 
поступак и к?д су сне ове тешке ствари на Овчем- 
пол^у дошле до степена несношљнвости, постале 
тешке и пеиздржљиве, ja сам се решиз да o њима 
јавпо говорим да тиме добнју најшири публпцитет, 
Заго молим у овој важпој ствари и вашу сарадњу. 
господипе Мипистре, како би се пеправде Југа већ 
једпом исправиле. Kao што рекох, сељаци којима je 
та земља узета npe 8 тдина имају тапију на ту 
землЈу, a никакве накнаде за н>у нису добили све 
до данас. Али, да би ere чулн пзјстрашпији пара- 
докс, тим истим сељацима из Кривог Дола продају 
се сгвари из куће за неплаћени порез на та одузета 
им имањз. (Узвици: To je страшно!) Ово ne може 
даље овако да постоји, јер се наш класични Југ на 
овакав пачин упропашћује. Ако onaj добри и чести- 
ти народ у политичком правцу иде у страпу, то je 
само због овакве стрзховите неправде, због које би 
и сам Бог плакао. (Опшге бурно одобравап.е и 
иљесак.) Ja се после свега тога питам: коме ово 
треба и зашто се овако ради? Само бирокрагска 
неспособпосг je крива да су овакви одпоси остали 
нерегулнсани и да иаш човек у Јужпој Србији, 
конструктивап и стрзљив до крајње границе, дола- 
зи до тога да говори: "Нека ми све земају, нека ми 
душу земају1„ Али,  до   пуног очајања не треба те- 
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рати OBij добри народ,   то не   треба   ннком, a нај- 
мање нашој   држави и они који   неће н не могу то 
да регулншу   треба да знају   да бн   се   ти  односи 
моглч регулисатн за неколико   месеци a не година. 

Ничега спорнога не би било, jeo су ствари то- 
лико јасне и просте, али један   бирократски   систем 
je то опемогућио. Уз то се   аграрна реформа name- 
ra југа издржава многоструким  апаратом, који кош- 
та много више годишње него   и   само   спровођење 
те реформе, a ове године износи скоро четири и no 
милиона, дакле много ^ишe но што би било потреб- 
но да се откупи сва земл^а, колико je потребна na 
да се спроведе потрсбна колонизаиија у тој годипп. 
Господо, за  10 година то чини  50 милиона   дипара_ 
Дајте тих 50 милиона динара,   na   ћемо   обезбедитп 
све колонисте у нашој држави. Добрл  организација 
може учинити да се односи тамо поправе, али лоша 
администрзција учинила je то   да   je  наш   класични 
Југ, који je увек у знаку тежље ка држави, и јединству 
државе, постао пасиван и зашто   се онда   још   чуди- 
мо што je наш народ на Југу још и овакав какав je 
данас. AKO би то учинили, да за потребе  аграра   и 
коловизације дамо неколико милиона годишње, онда 
би сума коју издајемо за чиновнике аграрног  пове- 
реништва била потпуно довољиа, да би са њом MO- 

TAH доНи до великих комплекса имаљаколико je до- 
вољно да се аграрна реформа спроведе. 

Ja сам уложио протест код аграрног повере- 
ништпа у Штипу и код r. Министра Деметрови113, 
који ме je иначе изианредно љубазно примио, a коме 
сам изложио следећи случај. У селу Трогирцу je је- 
дан сељак имао 10 хектара земље, коју му je аграр 
одузео. Повереник je дошао да сгвар извиди и ре- 
ши, a и ja сам хтео сам да видим зашто je земља 
узета и како тамо ствар стоји? Случајно нисам 
тада био ту кад се je то решавзло. Кад сам се вра- 
тио сељак се био у груди говорећи: ево шта ми 
je r. повереник дао: дао ми je четири хектара овде, 
a остало ми je дао на брду, које je далеко 20 км. 
од Трогирца! Када сам упитао сељака зашто није 
протестовао, он ми je одговорио да je протест учи- 
нио, али повереник није хтео ни да чује, јер je на- 
шао да тако треба да буде. Тако je, господо моја, ви- 
дите, наш парод изложен самовољи, која je тешка 
и наметнуга од појединих oprana који ne служе доб- 
ро држави. Дошао je крајњи моменат да морамо 
елиминисати све појаве, које слабе нашу државу и 
које joj шкоде. Једна деструктивна струја и дес- 
труктивни елеменат који слаби снагу нашега на- 
рода, то je onaj део несавесне бирократије која 
je била неспособна да у поратном периоду регули- 
ше агрзрне односе na начин како то диктују најви- 
ши државпи и националпи интереси наше земље. Ми, 
господо, не тражнмо ништа и никакве екстраваган- 
ције. Ja бих само скренуо пажњу господина Ми- 
цистра да ову ствар узме к срцу, ову сгвар за коју 

тврдим да би je, ако би се мени дала, регулисао за 
5 до 6 месеци са гарантијом да будем осуђеп ако 
то ne би учинио. Богу je плакати да се годинама 
чека и да се ne приступа дефинитивном решењу тих 
питања. Ако бисмо ово питање подвргли даљој ана- 
лизи и упоређењу, ми бисмо видели да ne може- 
мо да одмах и лако решимо проблем пшенице, да 
ne можемо да решимо за једну годину проблем у- 
вeличanaIfaa жетвених приноса, да ne можемо да 
решимо проблем светске кризе, јер су то све ства- 
ри које ne зависе од паше воље и нашег непосред- 
ног утицајз, али зато можемо утицати и извести све 
ono што je у нашој MOIIH, можемо бар применити ад- 
министративне мере, можемо учинити na raj лак пачин 
да човек нашега класичпога Југа, мученик какав 
само може бити, буде задовољан. To су, господо, 
one административне мере, које нису условл^епе пи 
већим финапсиским средсгвима пи постојашем, кри- 
зе, пи ма чим другим. Добра воља чинопништва и 
одлучан гесг министра учиниће да се овај однос 
повољно реши на добро Југа, на добро пашег на- 
ционалног Југа и на добро народа и државе. (Бурпо 
одобравање и пл)ескање) 

Претседппк др. Коста Кумануди: Има реч 
г. др. Кешељевић. 

Др. Никола Кешељевић: Господо. као што 
видпте, почело je изз певнице т. ј. иза говорнице 
владпне већипе да се полако онде, где исувише 
спрби чеше, почели су и најмирпији говорници владине 
већине да протесгвују против оних ствари, које су већ 
постале пеподпошл)Иве до такве мере, да je n стр- 
пљење тих људи нашло границе, почели су да се 
крнтикују оне ствари, које ne могу да се трпе. 

Господо, питаље arpapne реформе код нас про- 
теже се од Уједињења. Несумњиво je да питање ar- 
papne реформе за пашу државу   и за Министарство 
пол,опривреде има првепствени значај и да je за рад 
na аграрној реформи који je спрјвођен у пизу годи- 
на, Министарство пољопривреде   кривац   у   великој 
мери. Оно je криво зато, што je питање arpapne ре- 
форме у оваквом стању у коме je дапас налази. За аг- 
рарну реформу наша држапа имала je простији образац 
да je реши. Предратна  Крал.евпна   Србија,   ja   сам 
Црногорац и ne говорим   из  локалпог   патриотнзма 
нити говорим из црногорског   патриотизма,   решила 
je аграр.чу реформу на тако прост и некомпликован 
начин, тако брзо, да je то питање, брзо   једним за- 
коном у току године дана било прекинуто. Код nac се 
у току 14 годииа   аграрно   законодавство    повлачп 
мењасе свака три дана, кгко би се рекло у узречици, и 
до данас пије решено. Данас je пред Народном скуп- 
штином    r.    Претседник    Владе    у     својој     пре- 
кјучерашп.ој изјави рекао je да he одмах после буџета 
na дп-"вном реду бпти закон o ликвидацији аграрне ре- 
форме. Ja сам толико скептик, да у то не верујем, поред 
свих об^ћања r. Претседника Владе^јер знам, да кад 
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je тај законски пројекат поднесен Одбору, већ тамо 
су настале борбе, које су довеле дотле, да je чак 
и постојала yHyrapiha криза у Влади чбог тога и 
десетак дана то питање иије решено. Било je рече- 
но, да he то питање бити решено пре буџета и да 
he тај закон бити свршен пре буџета. Није, господо, 
свршен зато, шго je још у одбору дошло до суко- 
ба двају разних мишљења, и због тога тај закон 
није могао бити спроведен. Још мање има изгледа и 
наде, кад видите нашу унутрзшњу политичку ситу- 
ацију и односе у Влади, да he то питање бити ре- 
шено одмах после буџета. Ja сам у начелној деба- 
ти o аграрним питаљима говорио o оном законодав- 
ству, које се односи na Министарство пољопривреде- 
Ви знате, да смо ми сви лане овде, у току целе 
године, гласом јерихонске трубе трубнли, да ћемо 
доиети закон o заштити землЈорадника. Овде са ове 
опозиционе говорнице иије се говорило пего само 
са владине. Изређали су се сви и, без једног 
јединог изузетка, свакн je био зз тодасетај закон 
донесе. Опозиција томе закону почела je онда 
одавде са владине говорнице, јасно речено из 
саме владе н из капиталнстичких кругова. Најпре 
врло обазриво, јер нису имали изгледа на успех, за- 
тим све смелије и смелије и на крају крајева поче- 
ли су говорити нама појединцнма, да су били гото- 
ви, да жртвују велике материјалне жртве. Такве ма- 
теријалне жртве су нуђене. Говорено je н слат je 
делегат појединцима да им каже, да баике умеју 
памтити оне, који су према шима пажљиви. Ja сам 
тада био у одбору за Закон o заштити землЈОрад- 
иика. Ta господа нашла су пуг који им следује, a 
доциије су видели да нема потребе да ма шта жрт- 
вују и да то иде само no себн. Судбину Закона o заш- 
тити землЈорадника знате, a чули сте од представ- 
ника земл.орадника r. Милорада Марковнћа какав je 
резултат Закона o заштити земљорадннка. 

Није то само појединачан случај, то потврђује 
оно што смо чули да за 36 динара нова меницз 
гласи на 900 динара од Ј500, a уз то трошкови 
780 динара. Ето то вам je, да вам не показујем не- 
ке друге слике, фотографија зашгите земљорадника, 
практично спроведена. Кад они који ометају доно- 
шеше закома o заштити земљорадкика иду тим пу- 
тем, они iie довести дотле, да he се то питање ре- 
шавати на други начин, који нити ja нити нко други 
не би смо желели. Постоји један принцип против 
кога ни један човек који хоће да говорн поштено, 
не може pehH ни једну реч сем ако говсри за свој 
џеп т.ј. из личног интереса, a то je: да земљу мора 
имати само онај, који je ради. Taj принцип Hehe 
Краљевска влада да спроводи. Томе се припципу 
противи једна малобројна група, од чије судбине 
зависн судбина ове земље. Можете причати колико 
хоћете o стрзда111има индустријских, банкарских и 
чиновничких^ кругова,   Сви7они   могу страдати, ади 

од тога неће земља толико страдатн, колико he 
страдаги, ако пропадне земл.ораднички сталеж, a 
он, не да je пострадао, него му je душа у подгрлац 
дошла, тако да нема више nhn у падању на ниже. 
Краљевска влада je опоменута и сва одговорност и 
све последице, падају на шу т. ј. на one људе који 
седе у Мииистарским клупама, ако не буду хтели 
да ову ствар реше дефннитиво и  шго npe. 

Нов закон бољи je за 1000/0 него онај стари. 
Старн je био тако дуг у своме поступку, да би 
прошло још 50—100 година док би била спровдена 
аграрна реформа. Нов je поступак такав, да ja по- 
нављам изјаву r. др. Стојадинови1ја — да би дао 
главу, кад бих постао Министар пољопривреде, ако 
не бих у току од две годнне дефинитивно решио 
аграрно питање поиоћу тога закона и noMohy мера 
које се тим законом предвиђају, 

Тачно je, да код доношења оваквих закона 
увек мора извесан број људи да пострада, али стра- 
да 10|0. Кад узмемо ову сразмеру, онда не може 
бити никакве сумње, којим путем треба nhn, треба 
ићи путем заштите интереса 99%. У позадини доно- 
meiba овога закона, као што сам показао прилнком 
буџетске дебате у начелу, већ се појавило питаи.е 
корупције, подми1ш!ања и утицаја новцем од стране 
оних, који немају интереса да се то питаље реши. 
Ви добро знате и нико ме неће оповргнути, да у 
позадини тог питања леже и политички сукоби, no- 
ред корупцнопистнчке афере, која je ту отворено 
изнесена и доказава. Ja сам добио овде пеколико 
анонимних написа и неколико писама, које ja само 
саопштавам, не дају11И им никаквог коментара, не 
дају11И им иикакве нере са моје стране. Износим их 
за то, да би се извело на чисто, je ли ово овако 
или није. Она лица, која су заинтересовапа овим 
питањем — snahe ко их оптужује, зашто их опту- 
жУЈе — ycnehe да докажу да лн je ово истина или 
пије. Говори се, да су интереси великих поседника, 
који су поданици сграпих сила, mTnhenn од поје- 
диних политичких личности. Тако, каже се, да једна 
комисија која носи званично име н која je државна, 
има споразума са грофом Атемсом, и ка основу ње- 
гове понуде има да му одузме само 609 хектара 
шуме, a остатак од 2.269 хек. да му остави, да се 
од Италијана Др. Зебеа прими бесплатпо 1030 
хек. да му се одузме 2000 хек. како то закон од- 
ређује; да се барону др. Пергеру не одузме 1760 хек.; 
да се грофу Дугласу Турну одузме у срезу Словен- 
Градец 1502 хект. a у срезу Радовљице 167 хек. 
шуме, a све друго што остаје, т.ј. 3015 хек. шуме 
да се остави, место да му се одузме како закон 
одре1јује 2306 хек. шуме a остави 1500 хек.;да се 
грофу Винценцу Турну одузме 3013 хек. шуме, a 
остави у Лежишкој Долнни 2626 хек. шуме и на 
Похорију 947 хек. шуме (свега 3574 хектара) у мес- 
тр да му се одузме како закон  одређује 4.158 хе«. % 
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њему остави 1500 хектара; да се грофу Алфрелу 
Винишгрецу одузме у срезу Шмарије при Јелишак 
705 хек. шуме, a дт му се остало што je ueh ек- 
сирописано врати, јер да не одговара за аграрне 
сврхе. 

Господо, каже се, да су акга по овој ствари, 
била у бановнни и да су no нечијој ингервенција о- 
дузета од бановнне и послиа у Београд и да je 
оаде, у Београду, та сгвар узела сасвим други пра- 
вац. Са изнсшењем ових сгв.ри ja ништа не тврдим 
са моје стране, мени je само дужност као народном 
г.осланнку да их саопштим, a она лица, на која се 
ово односи, она he моћн дати правн коментар тим 
сгварима и доказати да су нетачне или утврдити да 
je то  и:тина. 

Господо, законски пројекат o заштити земљо- 
радника, који je давно поднешен Народној скупштн- 
ни, од 19 октобра до 19 децембра није могао бити 
примл>ен од Скупштине, него je no два и трд пута 
пролонгиран. Из начина рада one Владе може се у- 
тврдити и видети, да смо у место закона o заштити 
земљорадпика добили повишење земљарине са 20%. 
Из тога излази друга моја тардњз, да се није нскре- 
но ни мислико на доношеп.е закона o зашгити зем- 
л^радникз, јер да се мислило на cr'apno допошеше 
тога :{акоиа, ми би даиас у место земЋарине, увели 
прогресиван порез, који постоји у свима напредним 
државама и когл би смо na сваки начип требали у- 
вестн и ми, na да onaj који има внше подноси већи 
терет, a ne да се путем земљарине, највише узима 
од онога за кога je утврђено да не може више да 
даје, то јест од земљорадшша. Па ипак, намети се 
noBtii3Bajy баш 11>ему. 

У погледу насељавања и у вези са аграрннм 
питаи.има, наша политика je ишла тим исгим путем 
и ви знате, да се тк наши бедни насељеници no ие- 
колико пуга дечожирају са једпога места на друго- 
Ви зиате, да и код богатога човека T| и сеобе ro- 
товоцише коштају него ли нове ствари, 

Можете зшнслити човека, који je тако морао 
да оснива огњиште пет пута, како je очда екопом- 
ско стање код п>ега. Таквих случајева имате у ма- 
сгма, јер како je год ко долазио, почињући од аграр- 
пог повереника до министрз, cee je из основа мењао. 
Време je да једаппут, a нови законски пројекат то 
предвијја, ти насељеници добију докуменат o пот- 
пуном власпиштву оне земљ^, која им се једанпут 
доделила и да се они више не пресел.авају са те 
ззмље. Земља треба да посгаие једаппут за свагда 
иихова својина и да je после посгепено откупе, на 
начин, који je законом утврђен. Овако како je било 
до сада, земља je бнла само предмет трговине. У 
већини случајева пресељавање се морало плаћати 
исто као и насељаваље. 

У прорачуну се каже, да један насел.еник до 
даплс praje државу око 63.000 динара, Ja ннсам имар 

могућностн да ту Ц1фру проверим, a кад сам за њу 
питао, нико ми није одговорио да то није тако. Ja 
тврдим, да je држава сваком васељенику за 20—30.000 
дин. могла купнти готову кућу н обрађепо нмаље и 
он би много боље стајао, пего данас на имању које 
има од државе и кошта 63.000 дипара. Становници 
јужних крајева, југословенског порекла, који су се 
одржали 500 годипа, доказали су своју највећу cno- 
собност, јер су бти способни да остану национал- 
iin у најсграховитијој инвазији коју je Eupona пре- 
трпела. Нзима се сзд одузима земља за аграр. 
Место да се заштите, њима се земља одузимала. 
Разумем, да се одузимала од сних, који су збил^з 
билн великопоседчкци, али се одузимало и од оних, 
који су имали само no неколико хектара преко оно- 
га, што се дало другим крзјевима. Ja признзјем, да 
такву зграрпу реформу не разумем. Данас имате 
тамо озндаве куће, ограпичене пгрцеле и поред 
свега тога нико неће да се насе.^ава у те куће. 
Зашто? To je већ казао r. др. Стојадинонић. Kylie 
су зидане у клчнцу. Вода je na 10 километара де- 
сно, a земља na 15 километара лево. To je пак pa- 
ljeno no неком плану. Te куће коштају од 20—30.000 
динара и ипзк су прззне. To je све последица деј- 
CTBosaiba светога Бирокрациуса и слабо има наде 
да he и по:ле свега овога. .. ако сам министзр, 
био on ко бно, ne гопи своје функционере и ако 
ne буде терао тако, да иду у апсу ако не врше 
тачш саој задатак — ако то ue буде, онда ништа 
од свега биги nehe. 

Господо, ви знате каква je економска ситуацнја 
целога спета. У таквој економској ситуацији, к1д 
пољопривреда стоји тако страховито да се спзљују 
милиони epeha кзфе н да се, као што сте недавно 
чнтали, спзљују 600.000 оваца у Аргентипн. a npo- 
шле године и 350.000 вагопа пшенице у Кападч, 
што претстапл)а такзв једап варваризам, каквог свет 
ne памти, добро треба пазнти шта се ради, јер je 
то најсфахсв.тија провокација свих опих којн нема- 
ју нити земље нити доаољно хлеба. У таквим мо- 
мептима, не додељује се земља и то пајхитније, 
опима који пемају хлеба н ja мислнм, да то може 
да има рђавих шследица. Смаграм да je овде дато 
доста опомена одговорпој Влади, у колико je одго- 
ворп^, да с тим пожурн и да те стварн што npe 
спроведе. 

Буџет Мпнистарства пољопривреде требао бн 
да износи стот/ше мнлиона више него што стварно 
износп, a то je немогуће због тога, јер се подижу 
грађевине без којих je ова држава могла да буде. 
Ви знате из какве je Скупштине стиарана ова држава, 
a дапданас се купују сребрни сервизи који коштају на 
стотипе хилјЗдз динара за репрезентацију бановина, и 
то све у време најсграшније светске економске кри- 
зе. HaJEehn пресгавник капитала, Форд, дошао je до 
закључкЈ, да цема другог сазса, пего да се сви ду- 



Стенографске белешке 155 

гови бришу. Ja лично верујем, да другог излаза нема, 
ако желиуо дч сачушмо мир и поредак. У исто 
време треба обратиги нарочиту пажњу и донети 
закон o ликвидацији atpapne рефор.. е у најрадикал- 
нијем облику, који he дефинитивно и цзјбржим пу- 
тем да ликз1дчр1 тз сгрзшио пчтаи,?, које лежи на 
образу и нашег политичког жавога и наше рдмини- 

стр?ције од уједињења до данас, 
ПреШседиик др. Коста Кумануди: Реч има 

г.  Тркуља. 
Станко Тркуља : Господо посланици, Мини- 

старсгво по.Ћоприпреде, које треба да буде 1Г:јвзж- 
није мшшстарство у држави и да има најпећи бу- 
џет, има пасиван буџег. Ja Heliy говорити o цифра- 
ма тога буџет.'1, али морам cavio да пожалим што ie 
тај буџет так1в. Ja hy бнги слобздан да Вјм кзне- 
сем пољопривредне прилике у моме срезу Вргнн 
Мост, који je и те како паснван. Ви ћете се пнгати: 
a зашто je пасиван? Можда тај народ ne зна или 
неИе да ради? Ja ћу BSC уверити да je тај народ 
марљив, вредан и штедан, али je тај крај пасиван 
због сувопарне и мршаи^ зеуље. Ако човек тгмо не 
по1)убги зеуљу, бздача му je орати и радиги. A да 
je може ђубр.ти, треба да има ђубре. Пошто услед 
помањкаља лимада не може да храви доволјЧО стоке, 
он нема ђубрета. У тим крајевима земља се почела 
ргционалније обрађивати пре неких 30 годииа. Услед 
пропаганде земљорадничких зацруга и 11>ихо1!их ре- 
пизора обрађивање земље почело je да напредује 
и почело je да се употребљава уметно гнојиво, али 
услед тешких материјалних прилика није народу ла- 
ко доћи до љега. 

Ми смо нскорипИјаоалн у томе крајуу великој 
мери у.иетнз ђуоре, које je и те како показивало врло 
добре резултате. Али и за ово се плаћа велика ца- 
рина и данасу овој тешкој екоиомској кризи не може 
да сг купи, јер кнлограм стаје близу 1 динар. Умегио 
ђубре je увож'но пре рата из Немачке. To je била 
колосална арава. Данас тога немамо у држави, a 
тешка je стсар да добавл^амо из Н";мачке, ради 
велике царине. 

Сматрам да je у овим и овакви« тешч'им часо- 
вима no земл^у и државу, повишење 200/оЗемЂарине 
страшно и катастрофално за народ, и да he да упропа- 
сти наш народ. 

Прошли пут говорио сам o виноградарству. 
Виноградарство, нажалост, код нас није тако рен- 
табилио. Ja бих молио r. Министра пољопривреде 
да скупа са г. Министром финансија укине овај 
неправедаи порез од 20 пара no чокоту ди;ектно 
poAeiie лозе. 

Господо, ja бих се сада још о:прнуо на обаиезно 
осигураље од туче. Бивша приморско-чрајншка област 
у Карловцу донела je уредбу, no којој се од сваког 
јутра оранице плаИа 5 дннара за осигура!ве од туче 
счих плодова, који су на тој   ораннцн засејаци. 

Господо, ja видим у томе велику неправичност, 
и наш je народ нз ту уредбу с пунчм npriBOM огор- 
чен, јер ако туча дође, побије, пријави се штета 
општиви, општина пријави срезу, cpei бановини, и 
доч се тако ради, прође nap месеци. За тим долази 
процена, која се обично врши неправедно. Ето, због 
тога je народ огорчен против ове уредбе o осигурању- 

Колико год je ова стзар напредна и добра, и 
колико год сам ja ту ств"р препоручаиао, ипак ви- 
лум да у прзкси није добра и да нанлззи na пеза- 
дозољство у народу. 

Ja сгм укратко изнео сташе само у моме крају, 
изнео сам оно што интересира моје место и мој 
нарол, ачи уз то кажем: ово су интереси, битни 
интереси ие само народа мога среза, него су то ин- 
тересн чигаве наше државе. Наш народ каже: хлеба, 
хлеба господару, и ono што нужно треба. He треба 
да се овде шгежемо, да губимо време око неких 
нелогребни* стззри: Ko je Србин, ко je Хрват. ко 
je Министар и т. д.! јер je јединстно народно и 
државво (југословенско) peinino. Ja кажем, да паш 
народ ne гледа, ко je Министар, јели то Србин, или 
Хрват, јели присгалица ове или one партије, nero 
гледа корист од рада м-шисгарског. Они који no- 
крећу та nmaiba, ja то тврдим, они су далеко од 
сељачкпх сталежа. Народ нема ниги je ичад имао 
користи   од таквог њиховог   pai;a, 

Толико сам имао да речем o пољопривредн, 
a o раздужељу сељака говарио сам npe два дана. 
Сад ми дозолите да говорим ради личног објашњеп.а 
са г  Др. Тошом Рајићем. 

Јутрос кад je овде говорио r. Тоша Рајић, on 
je рекао, да врло жали што овде нема г. Тркуље. 
Ja сам се на то јавно и рекао: ja сам овде. Хтсо 
сам да чујем, шта he оч да каже. Он се осврнуо na 
моје речи, које hy вам   поближе изпети. 

Moj npeKJy4epau]ibH гонор дао je повода овим 
11>егозиУ1 речима. Ha име, кад je г. Мирко Дошен 
говорио, ако се ne варам 15 о. м,, између осталога 
рекао je: да бн тр;бало да се апгажују прави Југо- 
словени да воде вациовалну државну политику. Г. 
Др. Тоша Pajnh je одапде,—где седи r. Живанчеви!!, 
казао: "A који су то прави Југословени„ Ове речи 
r. Дошена no моме мишљењу, врло су неумесне. Ja 
кажем да сматрам да овде нема правих и пеправих, 
да смо сви једнаки Југословепи. Ha ове речи г. Др. 
Тоше Pajnha добацио je г. Др. Богдап Видови!;, иза 
мојих леђа, ja сам тамо седео. "Оно су прави Југо- 
словепи који ne врдају." Господо, овако je било: 
Г. Тоша Pajnh се осврпуо г. Видовићу и упитаога: 
„A јеси ли ти Југословен?, "Јесте, јесам, бно сам 
и блти 11уувгкпрекао je r. Видовићг. PaJHhy. Ja сам 
то изнео када сам говорио у пачелпој дебатн. Рекао 
сам да no мом мишљењу и према OBRKOJ изјави, коју 
je дао г. Тоша Рајић on заисга није прави Југосло- 
рвн, да je можда on тај   који „врда"?-како мисли г. 

2! 
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Видовић.   (Један глас:   Овде   нема Дошена.) Ja hy 
после одговорити. 

Истодобно, кад je г. Тоша Рајић критиковао 
Министарство аграрне реформе нарочито то штоу Вој- 
нодини xohe ораницу да подведу под пашп.аке пу- 
тем аграрне реформе, пошто у Војводини има ора- 
нице и жита на претек, рекао je још и ово: То- 
сподо, ja сам из Војводине, која je равна и како je 
Војводина равна тако je моје срце равно.п Тако je 
говорио г. Pajnh, a ja сам у мом ранијем говору 
рекао: да ни наше срце из брдских крајева иије rp- 
баво. 

Кад сам ja раније говорио, ja сам одговорно на 
речи r. Тоше Рајића у ономе смислу у коме сам их 
ja разумео. Ла сам казао, да je народ из мога краја 
из Баиије, Кордуна, Лике и Хрватске, запидан г. 
Тоши Рајићу и iberoBHM друговима из Војводине, 
што народ из њиховог краја има хиперпродукцију 
пшенице, у толикој мери, да напушта своју плодну 
ораницу да би je претворио у naiuihaKe, no којнма 
he пасти стока. Рекао сам му: каа би дошао неко 
из мога краја тамо, био би срећаи да добије једно и no 
јутро оне плодае оранице. Ha име код нас je земља 
неплодна. Код нас расте бујад и папрат и јадни на- 
род тамо се отима, свађа и мучи крчећи земљу, a 
г. Тоша Рајић каже, да би било боље да се орзница 
претвори у пашљак. 

Ja говорим према прилнкама у моме нрају, ja 
говорим онако како je код мене, a г. Тоша Pajnli 
говори o приликама у његовом крају и онако како 
je код љега. Алн ja сматрам, да ми не бн смели да 
будемо локални, него бн морали да говоримо има- 
Јући у виду интересе целога народа и да у оцени- 
ваљу тих интереса будемо потпуио објективнн. Стога 
сам замерно r. Тоши Рајићу што je казао да je 
Војводина тако национална и да je ona исго ono 
што je Шумадија. 

Ja сам казао, како мислим да je и Банија и 
Црна Гора и Лнка све једно исто, као год што je 
и Шумадија. Мени je, господо, жао што нема овде 
г. Рајипа. Он je јутрос рекао, ца je њему жао што 
мене није било na седници, a ja сам међутнм био. 
Сада видимо да na седници нема r. Тоше Рајића, 
који ми je то пребацио јутрос и који би зато тре- 
бао да буде овде. Он пије ту. Ja сам увек био опде 
и стално сам слушао са пеликом пажљом свакога 
посланика na и њега. Слушао сам све што je ко 
говорио и крнтикопао, na зато мислим, да je и мени 
дозвољено, да и ja могу критпковати, ono што ми 
се чини да нпје исправпо. Ето, видите, господо, r. 
Тоше Pajnha нема овде и извините ме, господо на- 
роднн посланици, ne зато што нема љега овде, него 
зато што [морам да поменем, да често пута нема 
овде HU других посланика. Наша je сала често го- 
тово празна, док су пам све галернје пупе. Ja сам 
}{тео само да кажем, да ције лепо од r Pajnlia што 

пи није овде и што онда у говору свом пребацује 
другима, да други нису ту. Kao што нндите овде 
nac посланика има врло мало за време овако важне 
дебате, као што je буџетска дебата, н онда није 
никакво чудо што nac људн осуђују и што говоре 
да олако узимамо све ствари, 

Господо народнп посланпци, овим сам у нај- 
краћим потезима изнео своје гледиште и у погледу 
онога дела који се тиче буџета и у погледу овога 
објаш11,ења са г. Рајићем. Гласаћу за буџет. 

ПреШседпик др. Коста Кумануди: Има реч 
r. Расто Пустослемшек. 

Расто Пустослемшек: Господо народни посла- 
ницн, господин Мипистар пољоприЕреде наименовао je 
у августу прошле годипе једну привремену државну 
управу у Љубл>апи ca задатхом да преузме у своје руке 
шуме, које су биле љеговом одлуксм експрописане у 
Бапопинн. Г. Бан Дравске бановине образовао je након 
тога специјалпе стручпе комисије, које су имале 
дужност да na терену прегледају експроприсане шу- 
ме, да се увере o њиховом рентабилитету, да чују 
мишљење заинтересованих општнна и организација, 
те да на оспову тако проведених извиђвја ставе др- 
жавној упрзви своје предлоге. 

Ове комисије у којима су били no један струч- 
п.ак — шумар и no једап струч1ћак — правник, 
свршиле су свој посао крајем прошле године, те 
предале реферате ca својим предлозима државној 
управи, која je ове реферате и предлоге узела у 
претрес ua својој седпици месеца јануара. По све- 
страној дискусији државна уприва сагласно je усво- 
јила све предлоге стручних, no господину Бану на- 
именованих, што треба парочито да подвучем, ко- 
мисија осим два, три случаја, где су били пред- 
лози стручне комисије примљени ca већипом од 
7 гласова према два. 

Код свију ових одлука руководнли су при- 
времепу државиу управу обзири na § 24 тач. 4. За- 
копа o ликвидацији аграрне реформе од 19 јуна 
1931 године, који одређује, .да треба водити ра- 
чуна како o сачувању целиие господарскнх јединнца, 
тако и o потребама шумске индустрије''. 

Тако je привремена држапна управа примила 
предлог стручне комисије: 

1) Да се прими понуда папипог грофа Забеа, 
да joj одмах преда бесплатно 1.000 ха шума, месго 
да му се одузме 2.000 ха. 

2) да се прими понуда грофа Атемса, да бес- 
сплатно отступи око 1C00 ха најбоље шуме, место 
да му се одузме за отштету 2.000 ха. 

3) да се пусти шума индустријалцу Пергеру у 
МисдШћу под извесним условима, док буду његова 
предузећа радила у садашњем обиму и 

4) да се грофовима Турну и Виндишгрецу о- 
дузму све шуме, које су рентабилпе, a оставе оне, 
које се ради свог положаја у плапннама и ради не- 
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достајања саобраћајннх сретчтав? не могу корисно 
експлоатисати. 

Код ових закључака било je за привремеиу др- 
жавну упраиу експроприсан^х шума меродавно ово: 

У случају грофа Забеа, да je овај талијански 
поданик, коме Нептунске конвенције "ају право, 
да можевисину отштеге за експрзприсану шуму датн 
процеииги путем једне иитернационалне комисије, 
која би без сумње утврдила цену за један хектар 
шуме са 4, 5 или више хиљчда динара, што би 
износило за две хиљаде хектара шуме око Шмили- 
она динара одштете. Да овако високу отштету 
не би могле наплатити ни заинтересоване општиве, 
ни аграрни нитересенти, више je него јасно. 

У случају Атемс било je меродавио за привре- 
мену државну управу, да прихватн понуду за бе- 
сплатан одступ са 1003 хектара најбоље шуме, то, да 
добије   ову   шуму одмах   и без   икакее отштете у 

Минисгру je дакле садз, да ове предлоге прихвати 
или забаци. 

Зашто сам изнео све ово? 
Зато, јер je баш ових дана неко лице, које je 

заинтересовано на томе, да се осујети доношеље но- 
веле аграрвог закона, растурило међу народним по- 
сланицима један одвратан памфлет, којнм хоће да 
унесе помутљу у редове оних, који су се борили и 
јсш се боре за доношење ове новеле, и да намер- 
но умеша у ову ствар и госпсду као на пример 
господина Министра Др. Крамера и начелника града 
Марнбора Др. Липолда, који ннсу нмали и немају 
никаксве везе са привременом лрж. управом екс- 
проприсаних шума у Дравској бановиии, нити имају 
на њу ма какав утицај. 

Алн у овим редовима налази се и мој уважени 
друг Мравл.е, чијим се именом, ово могу ла усгврдим 
неонлаштено  и   несвесно служи оно лице, које није 

своје руке, a и обзиром на то, јер има гроф Атемс    далеко од човека,  који у моме   завичају   стоји   на 
као наш увек лојалан држављанин, који васпитава 
своју децу у националном југословенском духу, сва- 
како право да тражн, да за њега важи друго ме- 
рило него за оне, који се још данас нису могли из- 
мирити са нашцм државом и са нашим југословен- 
ским народом. Поред тога зз овај закл.учак држав- 
не управе меродаван je био и § 24 тачка 4 горе 
поменутог закова, пошго има Атемс на терепу једну 

челу све противдржавне и то сепаристичке и ко- 
мунисгичке пропаганде и који je баш због тога 
дошао у сукоб са државним законима. 

Предајем као члан привремеве држ. управе 
овај памфлет господину Мииистру те га лепо молим, 
да би што.пре прихватно или забацио предлогепрн- 
времене државие управе експроприсаних шума у 
дравској бановини,   како би тиме учинио крај неиз- 

одерно уређеиу сгругару и једну фабрику хартије    весиости,   у   којој   живе већ   више него 10 годнна м 
за паковање, у којнма предузећнма зарађује више сто- 
тина наших радника. 

Случај Пергер, за којега се нарочитоингересује 
наш поштовани друг Др.  Богумил Вошњак,   je ова- 
кав: 

Индустријалац Пергер има у Мислињу једну 
стругару, једну фабрику хартије, једну фабрику бач- 
ви и индустријску жел^езницу у дужини 10 км. У 
овим предузећима има зараду внше стотииа ваших 
радника. Све ззинтересоване општине, радници и 
сељаии добивају бесплатно из Пергерових шума по- 
требно дрво за градљу и гориво и то уз бесплатан 
подвоз. Општиие и радници послали су Банској у- 
прави молбу и замолили су ва терену и стручну 
комисију, нека се из чисто економских и социјалних 

аграрни интересепти и сви они, који воле:наш на- 
паћени сељачки народ. 

ИзјавлЈујем, да имам пуно поверење у г. Ми- 
нистра и да hy гласати за његов буџег. 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
r. Фрања Шнајдар. 

Фрања Шнајдар: Господо народни посланнци, 
атмосфера и у Народаој скушптнни н у народу 
пуна je аграрне реформе. Критике имаде на све 
стране, али то je cpeha што се та критика задржава 
само на поједипим коректурама, a желети je да пема 
оних кобвих последица које je навео г. Стојадино- 
вић, да та аграрна реформа не дође прекасно код 
нас и да нема лоших учинака на наш народ. 

Kao што сам већ и лаве назао, господо посла- 
разлога не дира у ова предузећа, која су за тај крај    ници, кад се   говорило   o   Министарству   пољопри- 
животно питање. Привремена државва упрааа није 
могла прећи преко ових молби. Уважила их je, али 
под условом, да мора Пергер бесплатно усгупити 
1000 хектара најбоље шуме и сву обрадиву земљу 
општипаиа и аграрним интересентима у ономе тре- 
нутку, кад његова предузећа престгну да раде. 

Случајеве Турн н Виндишгрец изложио сам 
ueh пре. 

Све ове, тако усвојене предлоге и већине и 
мањине послала je банска управа у Љубљани, како 
то тражи закон, Министарству пољопривреде и  во- 

вреде, са аграрном реформом je уско скопчан мој 
крај, мој народ. Сваког дана се све внше и више 
људи враћају својим куЈЈама из разних крајевз. Без 
нкакве зараде они доказе куИама, али ни код куће 
немају никакве зараде. 

Orni комплекси у нашим крајевима o којима 
још пије денето дефинитпвво решешед^нису дефи- 
нитивно предати народу, као што би требало да 
буде према ззкону o аграрној реформи и експро- 
иријацијн довели су и народ, као и све оне којн су 
позвани да се брину за тај народ, у   тешку   пепри- 

д£ на коначно вадлежно   одобреае.   Иа   господинулику. Народ тражи од №их да се то Једаред сзрши, 
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да се нађе начина за ликвидацију тих питаша, a они, 
i оји се брину за то,   водећи   кругови,   са   тешком 
муком могу нешто да сврше. Господо, ето већ  го- 
дина дана je прошла од како су  ови комплеси екс- 
проприсани на основу закона и пре него   што je то 
дефинитивно свршено, већ   je   дошао   нов   закон o 
аграрној реформи, који je повукао овај први закон. 
И једним чудом, већ кад je тај закоп био пред од- 
бором, тек смо тада могли видети, да je   фактички 
поиучена у новом закону и та   већ   постојећа   екс- 
пропријација и то на тако  незгоцан   начин,   да   би 
се отежао   цео   поступак   аграрне   реформе,   ради 
тога што je начин отплате сведен   на   ту   меру,   да 
апсолутно исплчта ие 6и   могла   да   се   врши.   Цео 
поступак je незгодан. Раније   je   наиме   било   уста- 
новљено, да се шума исплаћује у току од 20 годи- 
нз, дочим je у опом заколу одређено да сете шуме 
исплаћују у року од 10 година  и то   не   државним 
боновима, као што je раније било предвиђено, него 
да то аграрни интересенти директно исплаћују. Ако 
то не могу, онда има право аграрни субјект да на- 
плаћује то дражбеним путем и да врши оврху, т. ј. 
оно што би имао да добије аграрном  реформсм да 
се опет  натраг повуче.  To   значи   да   на тај начин 
радимо нов посао, рушимо стари, a то je врло нез- 
годно. Ja мислим, да то није мнслно ниг.Министар 
пољопривреде нити   нко    други   и    да   се    овакеа 
грешка поткрала, те смо овим случајем   доведеии у 
неприлику и ja и цео    народ    мога   краја.   Ja   бих 
био за то, росподо, и јасам зато да се евентуалне  ко- 
ректуре унесу у тај нови закон, али тако д.* се удесе, да 
то буду фактички коректуре у корист народа, a не на 
штету народа. Ja бих за то унео у закон одредбу — без 
оне грешке, која je унесеиа — да  имају   право  на 
аграрну реформу само они интересенти   који   грави- 
тирају и који су најближи оиом објекту, оном   до- 
бру, дочим које je дошло под удар реформе. Неком 
погрешком у задњем решењу, одпосно   предзадњем, 
унесена je одредба, no којој свако село без разлике 
у том срезу или у другом срезу има право   на   то. 
Господо, рецимо, да се осврнем   само   на   срез Су- 
шачки. Оно село моје не може да ужииа   ту шуму, 
тај аграрни ком'глекс,   било   за   пашу   било   да   са 
својим благом из ље довозн дрва   ne може   доћи   у 
сбзир. To je била сврха аграрне реформе. 

AKO TO село не може да ужива шуму, то зна- 
чи да тај интересент може да буде само на папиру 
и да je пресгао да буде аграрни интересенг. A тих 
нема много, свега пар села сушачкога среза, a код 
мене у делничком срезу има неколико села која 
спадзју no закону под сегрегацију на државне ком- 
плексе. И ти људи, ако имају то право, зашто да 
их терамо ua властелинске комплексе, кад то ннје 
потребно, јер he те властелннске комплексе народ 
морати плаћати, дочим тамо већ према закону до- 
бијају сегрегацију   на   државне   ко^пл^ксе  бодпва, 

Затим, када ова наша села, која гравигирају на ова 
добра, буду једанпут намирена, немају више од ни- 
кога шта да добију, осим ако неће да се туку са 
Мусолинијем на С1Бежнику. 

Господо, што се тиче отплате ових шума, ни 
дан данас не знамо прецнзно шта ће с тим отпла- 
тама бит-). Ja сам додуше нешто видио у овом за- 
кону o аграрној реформи и не знам да ли ће се то 
односити и на ове наше комплексе, али држим, да 
отплата за те шуме не сме бити виша, него што je 
прирзст тих шума. 

Све oso, што лежи на тим брдингма, све те 
шуме представљају један капитал, у који се не сме 
дирати, јер ако се све посече, онда ће остати голи 
крш и ми hewo нмати оно исто што je с оне стране 
Велебнта na Приморју, имаћемо песрећу. Значи 
вредност je ових шума само толика, колико оне 
имају прираст и према томе се има утаначити њи- 
хона цена. 

Треба свакако пешто призпати. Наиме, да оно 
што, рецимо, мепи треба, да то морам приуштити и 
другоме. Ja сам са радошћу поздравио нови проје- 
кат Закона o аграрној реформи. Био сам на седни- 
цама одборз и добро сам пратио ток тих седпица. 
Видео сам том приликом да се пеколнцина од гос- 
поде одборника, који су na концу конца постали 
већнпа, одвојила са својим мишљењем, те су из раз- 
личитих разлога заузели сасма противпо стаповиште 
од онсга које je изражено у владином пројекту. Ja 
држим, да та господа нису na дсбром путу због 
тога, што баш опи ве{шм делом нису из оних кра- 
јава које засеца onaj параграф. Taj се параграф од- 
носи na то што onu траже за шумску индустрију. 
Ja незпам шго нх je руководило да су ишли у такву 
крајпост. Када они траже за индустрију да она у 
року од две године дана буде изузета од аграрие 
реформе, то значи, да се тој индусгрији даје мо- 
гућност, да уте две године посечг свеи опда ne бн 
имало са   чим да се измире аграрни иптересенти. 

Зато држим да je владпп про.ект онако како 
ra je сбјаснио г. Мнаистар пољопризреде исправац 
и добар. 

Господо, има много њих који претерапо плачу 
за нласгелипима и великом ипдустријом. Счецијално 
се чудим C'TMO, зашто плачу опи који су из опих 
крајева на грапици. Ja држим, ако je сељак, којн 
живи na граници, гссподар тих шума и брда, он ће 
и те како љубити та своја брда и шум^ и 6nhe 
будап чувар и бедем против пепријатеља. (Одобра- 
ваше.) Зато ja пикако ne схватам ту гссподу која 
плачу за nr-p i ндустријалаца, a na штету хиљаде и 
хиљаде аграрпих интересената. Ha концу копца, мо- 
лим г. Мипистра полЈОпривреде, ксме je познато m 
повести, a можда и многима од вас, да су све one 
шуме и комплекси у моме крају били рлагпиштво 
Фрапкопана и  Зрип.дког,   к0ји   су   дали   животе  u 



Стенографске белешке 159 

главе борећи се против нелријатељз и туђинаца и да 
су њима та HMaiba једноставмо отета, тако да вапије 
крв тнх мучепика, да се једанпуг те шуме поврате не 
њима, јер су мртаи, него Пзиховим кметовима који 
су живи и којима те шуме једино и припадају. 

Ja се надам да he г. Министар пољопрнвреде 
уважити то, да су мојч сељчхи одмах после осло- 
6ot)eiba дошли у Београд, да се жале. И, због чега 
би се жалили, него због реформе. Замолили су 
благопокојног Краља Пегрз и нашу вл-зду, да им се 
те шуме поврате. Они не могу никако још да из- 
чупају из срца и да забораве тај пријем овде и обе- 
haibe које им je том приликом дчто. Ja взс молнм, 
господине Мннистре, да се та сгвар једанпут лнкви- 
дира у корист народа и државе и пзјављујем да hy 
гласати за овај предлог буџета. 

ПреШседпик др. Коста Кумануди: Реч има 
нзродни посланик г. др. Ханс Мозер. 

Др. Ханс Мозер: Господо народни посланици, 
Одмах при почетку мојих кратких разлзгања, ja iiy 
се задржаги на неким цифрама из буџетскога пре- 
длога, који je предложен овоме Дому na решгвањ?, 
и то баш да их упоредим са сумама које господнн 
Министар пољопривреде од нас свију тражи, да му 
одобримо за издатке његовог ресора. 

Господину Минисгру пољопривреде потребне 
су за буџетску годину 1933/34 суме од 61,886.548 
динара на име општих расхода његовог ресора, те 
од 55,343.195 динара на име расхода државпих при- 
вредних предузећа и установа, која потпадају под 
шегов ресор. Укупно му дакле треба 117,229 779 
динара. 

Ова потреба ресора пољопрнвреде изнаша пре- 
ма томе једва нештовише од 1.1% од ^купнихдр- 
жавних   расходз   за   претстојећу   буџетску   годииу. 

AKO се има у виду да je ово Министарство у 
првоме реду звано, да се побрине за унапређење и 
за погпомагсње најмогобројннјега сталежа, земљо- 
радничкога сталежз, у нашој земљи, тада je означена 
сума за погребе опога Миннстарства зансга багател- 
но малена. Она je нарочито малепа, кад се поставн 
ради упоређења поред крупних сума дру. их ресора и 
група. Тако су погребне суме за врховиу државну 
управу од округло 151,000.000 динара, за пензије и 
инвалидске потпоре 915,000 000, за државне дугове 
1.187,000.003 днн., за Министарсво војске 2,001,900.000 
динара за Министарство просвете од 784,000.000 
динара, за Министарство унутрашњих послова од 
551.000.000 динара. — Дакле, cee су суме веће, мно- 
гоструко веће од суме потребне Миннстарству no- 
љопривреде. При томе упоређењу сваки се од нас 
мора питати, и сви ми морамо питати Краље! ску 
владу, није ли било могуће, и nehe ли битн Morvhe, 
од свих овде побројаних и још неких ненапоменутих 
министарстава (ресора) колико толико откинути, да 
се noaeha сума расхода за ресор  по.ЂОпривреде, да 

би се тако томе ресору омогућило много издашније 
потпомагање наше главне и битне граие домаће при- 
вреде. 

Код набројених огромних цифзра других ре- 
сорз, мора бнти у домашају могућности, да се сви 
ти бројеви размерно сма1ве, a суме за пољопривре- 
ду и друге приаредне гране трговине и индустрије 
знатно повнсе. 

За ово друго важно Министарство трговине и 
индустрије важе исге напомене, јер и оно са предло- 
женим буџетом од 45,5 милнона динара имаде врло 
скучену могућност унапрећења трговине, обрта и 
индустрије. 

Код предлога буџета пољопривреде бар имаде 
наде за бољитак (за пoбoљшaIbe), јер je предлог 
расхода ипак укупно за 5.3 милиона динара већи од 
раинје одобреног буџета за 1932/33 годину, али je 
н то повишење веома скромно обзиром на важност 
ове гране наше привреде и обзнром на многоброј- 
не крупне задатке овог ресора. 

Пољопршпеда je први и најглавнији извор ГО' 
тово свију добара у националној екоаомији и са ње- 
зиним напретком, усрвршаваљем и благостањем у 
вези je напретк и процват свију осгалих грана при- 
вреде, a нарочито и свију слободних 3Baiba, ма које 
врсте. Огуда ваља и лечити нашу економску кризу 
која притискује све слојеве и све сталеже целокуп- 
ног народа. 

Самим Закоиом o заштити земљорадника и 
продужењем његове важности учињено је^одвнше ма" 
ло. И не само то, већ су истим изазване рззнолике 
повепотешкоће, услед којих јеморало доћи до даљ- 
њезаштиге банака.азатимидо заштиге тргоцаца,обрт- 
»ика и слободних звања, тако да су сада заштиће- 
ни сви или тачније, услед готово потпуног застоја 
у свим привредним гранама, није трајно заштићеп 
скоро нико. 

Из овога стања сличнога легаргији или општој 
узегости, морамо изићи повим одлучним мерама по- 
годиим за покретање са мртв; тачке. Једним јединим 
леком и ш могуће једннм рецептом, овоизлажење из 
тога сташасигурно nehe бити Mjryhe. Али излаза исто 
тако nelie бити, ако фаталистички скрштених руку 
будемо чекали да нам novioli дође пукии чудом, 
или извана или, чекајући са бескрајним CTpnA.eibeM 
да се стање само.по себи мора побољшати. Изгле- 
да, као да смо у резигнацији и да сами не веру- 
јемо, да би предузимањем неких извесних мера, 
нашнм радом, могли покренути ток целе прнвреде 
ка бољем. Међутим, треба се оканити сувише ве- 
ликога теоретисања и дискуговања, већ треба, на 
супрот делима, ма и опр зно, покушати да се 
створе 6'јљи условн за развијање опште привреде. 

У Америци су при првим крупним знацима уз- 
дрмане привјнде, за веколило сати пристуиили 
изданању банкнота 3)   нужду,    (Нотге (д).    У   Аус- 
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трији и Немачкој створенп су замашии плгнови 
за санирање великих повчаних завода, (Кредитаи- 
шталта) и других, уз издашну и крупиу помоћ др- 
жавне касе, која je покаткад премашила стотине 
мнлиона шилинга, да бп се тим сумама спречнли 
огромни губитии опште прпвреде, који би без сум- 
ibe, били многосгруко већи и штетннји no државну 
касу, него што су биле суме даване као помоћ, Све 
те суме, даване на нашем контипеиту и с оне стра- 
не Оцеапа, нису проузрочиле и ие морају проузро- 
чити судбоносну иифлацију, ано се са изгга1)еним 
планом поступа смишљено и ради са више предузе- 
тих мерз у истоме смеру. Оаасиије je нздаеати ма 
какав новац, ковани или штампан, без довољно 
златног покрнћа, да би се с н.име попунили буџет- 
ски дефицнти, него ако се такав нсвац без пстпу- 
нога златнога покрића с планом изда за оживл^- 
вање привреде, с тим. да се истн повуче нз опти- 
цаја, чнм je привредни живог кренуо са мртве тач- 
ке. Тако je раднла Енглеска банка пре сто година 
у слнчној прилици, a кроз деценије нико o томе 
ништа ннје ни знао. 

По званичпим извештајима имамоунашим ноечз- 

ннм заводима више од 10 милијарди динара улога на 
штедњу, које узнемирени и неповерљивн уладачи 
желе да дигну. Како да се то уопште осгвари, када 
данас нема миого више oi можда 2 милијарде ди- 
нара вовчаница у фактичном оитицају. Taj повац 
који je у оптицају поновпо се не враћа у новчаие 

^заводе, све док улагачи не внде, да се предузимају 
ефикаспе мере за олакшање кризе, чиме би им се 
опет позратило поверење, чим би били сигурни да 
им новац није потпуно угрожен. Па н сама криза 
поЕереша мора да се лечи разним мерама, међу 
које долазе и конверзнја сељачких дугова у дуго- 
рочне дугове, ублажавање политичке заоштрености, 
минуциозно прова1)а1ве законских прогшса, испуња- 
ваи>е јавних и приватних обавеза и дужности како 
поједииаца, тако и корпсрација, na и саме држав?. 
ПотоЈва би такође морала предњачити у испу1ћа- 
вању својих приватно-правних обавеза, 

Сва министарства и друга надлештва, морала 
би безуветно поштовати пресуде управних судова и 
Државног савста и у смислу разлога тих пресуда 
уклањати неправде. 

Таксе на тужбе управним судовкма и Држав- 
ном савету морале би се опет снизити, јер су сада 
претерано високе и често je немогуће израчуна- 
ти их. 

У везн са овим мерама, имали би се извршити 
радови на интензификацији свих привргдних грана 
нарочито би се морало престати само са неренга- 
билним cejaii>eM жнта и кукуруза, већ бн се морало 
прелазиги постегено и на разне друге уносније no- 
љопривредне културе, чиме би се подигла пссредно 
и цена жшарица. Јача организација одораие против 

биљних штеточип>а, издашннја борба против сточних 
зараза, оплеме1Бивање сточарсгва, воћарства и no- 
BpriiapcTBa сигурно би повећали приходе пол^опри- 
вреде. 

Прн изналажењу свих ових потребних мера од 
велике помоћи би могло бити једно Belie   привред- 
но тело, као шго   je   Привредно  веће   које  се   no 
закону од 18,111-1932 имало састати најдаље   за три 
месеца, a које се заиста ни до данас још није  сас- 
тало, јер још није посгављено.   Ту   су   се   требали 
НЗћи стручњаци разних грана привреде, да нађу  из- 
лаз за привредну консолидацију. Оствараље   овако- 
га или сличнога стручнога тела   биће    у   најближој 
будућностн неопходно потребно у CBfxy   хитне   са- 
наци;е    иовчапих   ззвода   и   привредно-финансиских 
nnraiba као и припреме замашније, привргдие сарад- 
ње   наше   са свим   другим државама Мале Антанте. 

Овом прилкком поред ових   општих   прнвред- 
них напомена желео бих да замолим г. Минисгра по- 
љопривреде, да у најкраће време нзволи обратити сву 
своју ца«1ву тешким приликама у водним задругама, 
нарочито овима од Бездана и   Апатина   низ   Дунав, 
које су после незапам11еие поплаве   1926   г.   прете- 
рано тешко оптерс11;не велнкнм радовима   око   ус- 
постављан>а повнсивања и уздржавања одбранбених 
наснта. Не треба  заборавиги,   да   су   овде   насипи 
испод Апатина и између Новогсела и Букниа   napo- 
чкто просецани,   да   би   се   ззпречио   елеменгарни 
продор изнад Апатинз, услед   којега   би   цело   ово 
место са целом Бачком, од Канала Краља Петра ка 
Западу н Југу, дошли под воду и претриели више- 
струко већу шгету од оне која je и онако тада no- 
харала крајеве ближе Дунаву. Сва поплављена   ме- 
ста храмљу и давас   још   од   тадање   непроцењиЕе 
штете од поплаве 1924 и 1926    годиие   и од   pije у 
1932 годивн. Ta места много теже подпашају  дуж- 
носг плаћања водоплавних приноса, него лн крајевн 
са подручја других водннх задруга.   Њих   убија   н 
то, што су велики   зајмови   добијени   од   Државне 
хипотекарве банке за успосгаву просечних   насипа и 
за повисивање истих, — одвише краткорсчни, услед 
тога камате и ануитети одвише високи. To   се   нај- 
боље види no томе, шго до 80% свих   прихода   од 
доприноса гугају ти ззјмови и шго ти приноси,    no 
каткгд,    са    неким заостатинма из раинјих   годнна, 
износе no некоиико стогина   динара   no   јутру,   што 
данас, поред осталих тешких обавеза, готово  нн је- 
дан земљорздник ne може да плати. Истин i je,   да 
no    амандмакском   пргдлогу   Финансијскогл   одбора 
г. Минисгар финапсија на предлог r. Мивисгра   по- 
љопривреде — добија овлашгење да   исплати   Цен- 
тралном одбору ових задруга у Новом   Саду   акон- 
тацију до суме од 5,600.000 динара неквмиреног за- 
остатка водиих долриноса из годинг 1931  за земље 
узеге под удар аграрне реформе, надаље да   испла- 
ти наплаћене водоплавве доприносе у 1932 од   ии- 
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тересената аграрне реформе. Али, сви ти износи, na 
и npnnoMoli Бановине дунааске, ннсу довољни за 
покрића потреба тих водних задруг.Ј, већ he бити 
потребне много издзшније субвенцнје бановинске и 
државне у см^слу последње алинеје § 115 Зак. чл. 
XXIII из 1885 r. надаље ма и мањи доприноси од 
сваког југра земље свих села између Канала Краља 
Петра и Дунавз, затим регулисање гшреске и бано- 
винске рестигуције, коначно и претварање аморти- 
зационог зајма код Државне хипотекарне банке у 
много дугорочнији зајам, него шго je овај који ове 
задруге сада имају. 

Молим г. Минисгра пољопривреде, да изволи 
у овом смислу, a у најскоријој будућности, олак- 
шати неподносиви терет оних задруга и н.ихових 
задругара, 

Немогу пропустити ову приликуадл г. Мииистру 
пољопривреде ne изразим жељу и молбу припадника 
националних мањина, ца у предложени закон o измена- 
маидопу.чама појединих законских прописа o аграриој 
реформи унесе одредбу, да се пригодом даљег евен- 
туалног разделЈИвања општннске землЈб у првом реду 
имају узимати у обзир сиромашни општинари истих 
села без обзира на веру и народност. У већини 
села нема се, додуше, више шта одузнмати. У оним 
пак селима која још имају спштннске земље, uaj- 
боље би било остзвити им ту земљу, да би и си' 
ромашни мештаии могли узети мале парцелице у 
закуп од општине, Ако ли се пак баш и одузме 
земља општини, тад би се са исгом имала наделити 
сиротнња тих самих села. 

Верујућн да he г. Министар пољопривреде н 
Краљевска влада уважитн овде изнесене предлоге 
и жеље, ja hy гласати за буџет Миннстарства по- 
љопривреде. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Реч има г. 
Др. Вошњак. 

Др. Богумил Вошњак: Господо народни по- 
Слаинци, у ОЕОЈ ужурбанссти када господа министри 
других ресора већ чекају, ja никако немам намеру 
да се упуштам у једап експозе целе наше пољопри- 
вреде и ja сам и обећго r. Претседнику да liy бити 
врло кратак, a ja сам човек који своје обећање стал- 
но  одржи. (Узвнци: Живео^ 

Господо, наши бирачи имају двоструко правО' 
Једно право имају да траже од посланика, да они 
бране њихове економске и социјаане интересе. Али 
наши бирачи имају такође и друго право, оно пра- 
во, да све што ми изнесемо у нашим предлозима и 
нашим иницијативама, да главне, најважније наше 
идеје долазе у јзвност. Са нашим преллозима, са 
нашим иницијативама, са нашим мислима везана je 
судбина, name и болови, cpeha и Hecpelia милиона 
оних који су нас послали амо. Господо, дошло je 
до једног инцидента са штампом. Ja изјављујем, да 
нисам имао намерг да никога вређам.   Ja сам и сам 

публнцнста већ трндесет година и умем ценити 
шгамп]. Ja сам био у Амернци и у свима европским 
земљама. Ja сам пидео тај ужурбанн свет, који у 
Hajeelioj брзини има да ради, да створи оно што 
други будући дан читају. Али, има нешто у данашње 
време што штампа не сме да заборави, a то je, да 
су велика социјална и економска питања ona која 
су главна, Нису политичка питажа она која треба да 
буду прва, пего су то економска и социјална. Ако 
бисмо ми водили једну добру привредну политику, 
пољопривредну и социјалну политнку, све ose пунк- 
тације биле би без икакве опасности. Ми сувише во- 
димо политику, a сувише се мало бавимо привредом 
и ja жалим и треба да кажем једну реч: кад год се 
врше политичка разрачунавања и дешавају размирице 
no чисто политичким стварима, све су трибине пуне, 
a кад се говори o економским проблемима, који су 
данас главни прЈблеми, они никад не изазивају осо* 
бкти интерес. Ja сам употребио једну реч у своме 
последњем говору, реч „чорбаџија". Ja познајем Вука 
и његов речник, na мислим да ова реч нема ничега 
рђаног у себи. Ja бих био поносан, кад би мене неко 
назпао „чорбаџијом", али мепе вико ne зове „чорба- 
џијом". „Чорбгџија" je био човек у Старој Србнји 
који je сваког дана jeo чорбу и имао пуну кућу 
свега и свачега. Ja, иако сам стајао уз колевку ове 
државе, када се роднла, нисам то и немам своје 
куће. Дакле, да будем кратак, ja жалим KITO je до- 
шло до једпог неспоразума. Ja нисам имао намеру 
никога да пређам, само сам имао памеру и при томе 
остајем, да пожелим, да наша шгампа третира више 
социјална и економска питања. 

Ипак бих рекао још једну реч o нашој пољо^ 
привреди. Ja сам говорио у Финансијском одбору и 
доказао да ми није стало до популарпости. Ja сам 
стално говорио у Финансијском одбору и те ствари 
не излазе у јчвност. Ако ja тражим JćBHOCT за ове 
ствари, то тражим у интересу наших бирача, тражим 
само у интересу најширих маса нашег становништва. 

Господин Пустослемшек je снгурно у најбољој 
намери помепуо и моје име да се и ja ингересирам 
за велепосед Пергера у Словењграшком срезу. Ja 
треба да учиним једну изјаву да уз моје уверење, 
које сам си створио, исто такво мишљење има и 
срески одбор политичке организације, и да цели 
срез стоји na истоме становишту. Ja сам најмаље 
могао да се иЗдвојим из тога и, према томе, и ja 
имам исто мишљење које je изразио г. Пустослем- 
шек у псгледу овога поседа, који je у моме срезу. 
Ja се ne бих, природно je, могао борити противу 
јавнога мњења  целога среза. 

Што се тиче самог буџета Министарства пољо- 
привреде, то су врло важна и прегежно крупна пи- 
тања, o којима ja не могу у овој брзини, у овоме 
момепту да говорим. Ja бих само молио, да се овако 
крупиа питањз   економске и социјалпе   природе  не 
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ломе оиако преко колена. Она се не могу обраЦч- 
вати без детаљне статистичке грађе и б^з исцрпног 
познавгиЈЗ тога предмега. У погледу аграрне реформе, 
ми смо се тако с:ално јурили и никада нисмо дошли 
до резулгата. Дајте могућности да се то пита11>е и 
цео тај ироблем темељпо проучи и ако нам дате ту 
могућносг, ja сам упереп, да he наш аграрин одбор 
свршити тај посао у најбољем интересу целе држа- 
ве. Ja сам био no колонијама где су насељепи иаши 
добровољци и знам ко je терао иајвећи бољшевизам 
у нашој аграрној реформи. Највоћи бољшевизчм те- 
рале су оне скупштине и оне влзде које нису дале 
земљу нашим доброволЈЦима у 113ихове руке, у њихов 
посед. Али ако се са оваквим стзарима чекало три' 
наест година можемо још чекати коју недел>у, na 
heMo и то свршити ca мирном савешћу. 

Сад, cavo да кажем једну реч o землЈзрини н 
тиме hy да закључим. Mene je болело, што се унело 
у буцег ове годипе повишеље земљарнне. J J сам у 
своме буџетском говору казао где би се моглн nahn 
нона извори за наше државне прнходе, a кад се то 
није уважило догодило се то, да се пашем сељаку 
повисила земљарипа. Ja слушам гласове из Драпс се 
баповине и одјек ове одредбе nnje добао. Налазим, 
да би много боље било и за Владу и за r. М/!ннсгра 
полЈОпривреде да се до овога повишења земљарине 
вије дошло. 

Што се тиче мога држања, ja сам у буџетској 
дебати, кад сам говорио у име групе Југословенског 
народног клуба, дао изјаву o томе нашем држзњу 
и ja врло жалим, што од те паше изјаве не могу да 
отступим, али се надам да и без тога Влада на томе 
пнтању неће пасти. Буџет he би:и примљеп. 

Прешседнт Др. Коста Кумануди: Има рсч г. 
Сарачевић. (Гласови: Нијету) Г. Сарачевић није при- 
суган. Има реч г. Миписгар поЛ)Опривреде. 

Министар Пољо/фипреде Јурај Деметровић: 
Гослодо народни псслапицп, мени je врло жао 
што je поодмакло време и шго услед тога, шго мо- 
рамо тако брзо да водимо буџетску дискуснју, није 
ми дата могуНпост, да се могу детал>но позабавити 
са приметбама поједипе господе говорника, опако 
како бих ja желео. Ja молим, пека господа то схв^те, 
да je тај поступак диктован тим приликама, у ко- 
јима се нзлазимо, и да пргма томе нећу бнти у ста- 
љу, да све оно кажем и дам потребна обавештеља 
која бих желео. Ja hy се према томе ограничити 
само на нека питања, која су овде искрсла и за 
која сматргм да очекујете одговор. To je у првом 
реду питање које je потсгакао г. Тоша Pajnh, пита- 
ње експроприације општинскнх земаља. Госаодо, 
закон којн je сада у важности предвиђт, да се могу 
експрприсати све општииске земље које се дају у 
закуп. He предвиђа се никакав максимум за оп- 
штине. 

Шта mi.ue предвиђа се и то, да се морају   у- 

зетн у експроприацију и пашњаци који се могу 
прегворнти у оранице, т. ј. да се и они третирају 
као оранице. To je позитиван закон, и у љему je 
таква одредбз. Ja сам ипак дао директнве у погле- 
ду рада и реаЈавања тлквих предмета, да се што 
више излази у сусрет општинзма, да се води рачуна 
o њиховим екоиомским потребама и, према томе, 
гледало се и тражило у свачом поједином случају, 
да се нађе излаз, који би могао да задовољи и једну 
и другу стрзну. 

Господо, друга стрзна претсгавља наш велики на- 
ционални н државни интерес. Huje пријагно улазити у 
рзшаваиЈб rmr^iha својнне n интереенисати у привред- 
ним односима, ?ли ми смс прину^еии да то чинимо, 
првенс^вено што имамо пред очима, да намиримо 
дома11у снротин.у у појединим крзјевима паше зем- 
ље, где има земљииЈта које се може експропри- 
сати, и да искупимо ову реч и свечано обећзње Кра- 
љевине Србије, да he добрзвољци добити одгова- 
рајућу землзу. He као пла11у за оно што су учини- 
ли, него као једно национално призна1Бе за своје 
држање и улогу у светскоме рату. To je дилема у 
којој се човек често nalje, кад мора да тражи пра- 
вилан начин, да би се задозољпли добровољии и 
да би они могли добити ono што предвиђа закон a 
на другој страни несумљиво нма тешкоћз, одупнру 
се опшгине, кад експропришемо нзвесна општинска 
земљишга. Да се задовоље добровољци, морало се 
посегпугн н за општинским земљиштима, редуцира- 
ти супермаксимууе н све то још увек није доволјНо. 

да се измири nocrojelia потреба. 

Господо, толико као o6jaiiiii)eibe тих поступака, 
a ja вас молим, да разумете положај и ресорног ми- 
иистра, који има да изврши једну зада11у, која иза- 
зива извесне тешкоНе. 

Господо, овде су покренуга још нека nHtaiba, 
од којих нека прелазе оквир компетенције Мини- 
старства поЛ)Опривреде, али једно питање од наро- 
чите je важности, a то je питање Закона o зашгити 
земл.орадника. Ja сам у своме експозеу Behrcaopno 
o томе питању и приказао, како смо посгупали, ра- 
дили и решавали тај проблем и да je на крају кра- 
јева у одбору предлог закона o заштити земљо- 
радннка и сређнвању кредитних односа у земљи го- 
тов и нзвештај Народној скупштини поднесен. 

Taj законс;<и предлог био je заједнички чред- 
лог Миннстра правде, Министра трговиие и ииду- 
стрије н Министра пољопривреде. Стицајем п_ илика 
ia сам највише радио са одбором н из тај начин сам 
HaJ4emhe имао да заступам Краљевску владу и њч- 
зино становиште. 

Пала je реч o немариости са моје стране, као 
да je моја кривица што тај законски предлог нпје 
Beh у Скупштини цретресен. Пала je реч и o томе 
да су подземие и невиЈљиве силе   спречиле   доно- 
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шење тога закона, односно iberony расправу у са- 
мој Народној скупштини. 

Господо, ja ne знам ни за какне невидљиве 
силе. Са моје стране могу да нзјавим на те при- 
метбе, да сам у сваком моменгу спреман да уђем у 
дискусију no томе закону, чим Народна скупштика 
тај  предлог стави на дневни ред. (Одобравање.) 

Г. Милорад Марковић изнео je неке примере 
из праксе, изнео je једну пресуду среског суда, no 
којој изгледа да no некн судовн не примењују како 
треба садашњи закон o заштити земљорадннка, који 
je на снази (Душап ЖипоЈиноиик: To je тачно!). 
Ja могу само да изјавим жал^ПЈе да тога има. Биће, 
да поједине судије нису биле довол^но упућене, али 
сгоји и то, да изнад среског суда има нншн суд, 
који има когућност да ту ствар размотри, a ja ве- 
рујем да he виша инстанца ту ствар корнгопати о- 
нако како закон то тражи. Ja вас само молим да 
сваки поједини конкретан случај изволитг дссгавити 
г. Министру правде, који je у првом реду надлокан 
да се старп око извршења закона и да даје no- 
требна упуства и самим судопима као и да води 
рачуна да се та питањз решавају како треба. Или 
изволите сваки конкретан случај управити мени, a 
ja hy се стлвити у везу са г. Минисгром прзвде, у 
циљу да се нађе пут и начин, како би судска пракса 
у истини одговзрала законским нормама. 

Напокон, господо, дис.<усија се много кретала 
око питаља аграрпе реформе. Ja сзм већ у свом 
експозеу изјавио да очекујем, да ћемо главну диску- 
сију o томе питању воднти кад дође аграрна рефо- 
рма пред Народну скупштнну. Али, како су поједи- 
на господа говорницн говорнли no тим питањима, до 
пустите да се на иеке замерке осврнем. 

Г. др. Стојадиновић импресионирао je снојим 
говором, али нека ми не замери, мало je мислим 
ипак претерао, када je приказао као да je наш на- 
род на Југу изложен већој самовол3и него за тур- 
ско в{-еме. (Др. СтоЈадиновпћ: Само у појединим 
случајевима. He генерално.) Г. др. Стојадинопи)! je 
имао у виду, као што и сам каже, поједине случз- 
jeue. Ja могу на то pehn да и сам највнше жалим 
шго има извесних ствари које ne вал>ају. Могло би 
се мислити, a то ннја била интенција др. Стојадинс- 
вића нити смисао његових речи, као да ja носим од- 
гонорност за оно што je тамо рађеио. И? његових 
речи ниди се, да су то старе сгвари. Ja искрено 
могу да кажем, да je моЈа HaJBelia брига, што се 
тиче аграрних односа na Југу, да пастојнм како би 
се исправиле поједине погрешке на које су ме го- 
спода упозорила. Г. г. послапици са Југа нзјбољи 
су сведоци тога и знају да сам за поједине случа- 
јеве одредио ревизију и дао потребне расписе с об- 
зиром на то, шго нма погрешних решеља која су 
раније била донешепа и постала правоснажна. Нема 
друге могућности него да сваки такав случај испи- 

тамо и да настојимо да се изврше корекције. He ■ 
cyMibHBo je, да су мпоге погрешке дошле одатле 
што ми у току извођења агр.рне реформе, нисмо н- 
мали чиновништ1-о, какво би требгло дабуде, нш"о 
оно није свршавало послове најбоље. 

To су, господо, TeiuKohe, које имамо савашом 
администрацпјом уопште. И сад задаћа и дужност, 
улога старешипе у једком ресору може бити само 
то, да се са тим апаратом, који им?, докле га нг 
узмогне поправнти и док се тај апарат не усаврши, 
морп мучити, да мора ула-иги у поједине случајеве, 
док би било бол^, да се са тим стзарима један ре- 
сорни мипистар не мора да бави, него већнм и 
круппијим проблемима. 

И, господо, обзиром на то, што су те ствари 
све биле из ранијег времена, које су рзније учип.е- 
не, што се сада коригирају и што се тражи једно 
задовол^вЈЈуИе решеље, ja вас уверавам, да je добра 
волјЗ ту и код мене и код мој >х сарадппка, да све 
учннимо, што je потребпо, да се аграрни односи на 
Југу cpeie и да се народ смири и задовољи. 

Ja hy још само једну ствар да папоменем, коју je 
г. др. Стојзднновић истакао, a то je пнтање начнна 
насељзпаиЈа уопште na Југу. Г. др. Стојадиновић ре- 
као je, како бн било много боље, да се голе по- 
ступило na тај пачин, да се земља откупл)Ивала и 
да би то било јевтиније, него што се до сада рздило. 

Господо, ja сам већ давно стекао то увере1не, 
дз би било боље, да се пошло тим путем, да се 
откупљинзла земља и да се вршило пасељ?вање на 
тај начин, да се водило рачупа и o томе, ко je све 
подесан за колопизацију. Али господо, тај се посао 
врЈЈио na други начин. И сад, која je моја задаИа? 
Коригирати, ч-шигн испрапке псгрешака, које су у- 
чип.ене, и гледаги да копсолидујемо оно што je већ 
до сгда урађено, да копсолидујемо пасељепике и да 
спасемо, да ne прспадпе ono, што je до сада тамо 
учињепо. To je, господо, мој задатак и у том по- 
гледу само желим сарадњу саих вас, тако да no- 
служимо оном великом циљу, који смо поставили 
себи, да радимо за добро наше отаџбине. 

Ja могу са моје стране казати CPMO TO: будите 
уверени, да су мени интереси пашега народа na 
Југу једпако тако блиски и мили, као и ингереси 
онога краја, у коме сам се родчо. (Бурпо одобра- 
вање и аплзуз). Јер, господо, ja сматрам да je ду- 
жпост нас, који се палазимо на одговорним позицн- 
јама, да гледамо на нашу отаџбину, na сваки крај 
наше отаџбине потпупо једнако, носећи у своме 
срцу нашу отаџбину као целипу и цео наш југо- 
словепски народ! (Опште одобраваље и узвици: 
Живео). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Завршен 
je претрес XII р:здела буџета Министарства псљо- 
привреде. Прелазимо на гласање. Гласа се седењем 
и устајап>ем.   Гос шда која су против,   изволиће   у- 
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стати. Молим г. секретара да чита партију   no пар- 
тију овога раздела. 

Сскретар Гавра Мнлошевић чита: XII Раздео 
(расходи опште државие администрације — управе, 
партнја 662, no предлогу Финансијског одбора.) 

ИрсШссдник др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народна скупштнна партију 662 no изнештају Фи- 
иансијског одбора? (Прима). Господа која су против, 
нека изволе устати. (Сви седе). Објављујем да je 
прочитана партија усвојена према извештају Фииан- 
сијског одбора. Изволите чути даље. 

3i овим je Народпа скупштина, гласајући се 
дењем и устајаљем, o свакој појединој партији, у 
смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народној скупштнни, усзојила цео буџет 
расхода Миигстарства пољопривреде XII раздео и 
то од 662 до закључно партије 847 заједно са при- 
ходима буџета државннх лривредних установа, пре- 
ма извештају Финансиског одбора. 

Претседник д.р. Коста Кумануди: Објавл>ујем 
да je Народиа скупштина усвојипа предлог буџета 
расхода и прихода Министарстаа пољопрнвреде Раз- 
део ХП. 

Прелззимо на претрес буџета Министарства 
трговине. Реч има г. Министар трговине и нндустрије 
др. Илија Шуменковић. 

Минисшар шрговине u иидусшрије Др. Илија 
Шуменкови!!: Постоји у данашњој снтуацији једно 
парочито интересоиан,е за рад т. зв. економских ми- 
нистарстава, међу које спада Министарство трго- 
вине и индустрије. Ta се сигуација карактерише 
јасно својим именом „економске крнзе". Анализа 
те ситуације вршеиа je последњих година често и 
до детаља. C друге стране стварани су миогобројни 
планови за поправку те ситуације. И Народио прет- 
ставништво показало je у више прилика своје оз- 
биљно интересовање и за један и за други изглед 
овога проблема. To нас, мислим, разрешава од оба- 
aeie да и овога пута улазимо у његову детаљну и 
обимну дискусију. Алп да бисмо тачно схватили 
рад овога Министарсгва на оним пол>има привредне 
активности која спадају у његову компетепцију, — 
a тај рад je на првом месту имао да буде једна 
реакција на екоаомско стање у коме се нала- 
зимо, na притисак које то стање врши na нашу прн- 
вреду, — погребно je у општпм линпјама издвојити 
неке од главпих узрока који су довели до овог 
стања и уочнти важније појаве које су дошле као 
последица тих узрока. Мпслим, да he излагање и 
једпе и друте стварн, и ситуације на коју се реаги- 
рало, и начин na који се реагирало, показати да ли 
je рађено са планом и какав je тај план. 

Потребпо je одмах учипитн једпу резерву. У- 
колико се тиче економске кризе, свака претенциоз- 
ност и у погледу пунога разумевап^а iheHHx дубо- 
ких узрока и у погледу јасног   уочавања   свих ње- 

них последица, депласирана je. Један од најкрупнијих 
догађаја које je човечанство до сада преживело, 
економска криза и no својој дубнни и no своме 
обиму претсгавлЈа несумњиво велике тешкоће за ра- 
зумевање и решавање. 

Економска дезорганизацнја која je створена за 
време рата, — сувише je добро позната; интересан- 
тне појаве после рата у порасту и кретању станов- 
ништва — емнгрирање из села у вароши; све јача 
индустријализација изпесних пових крајева, све јача 
дезорганнзација производње, која je дошла услед 
развитка мзшинизма и лакоће кредита, a уз то пот- 
могнута празнином пнјзца после рата, — и најзад, 
тежња за аутархијом код многих држава, — све се 
то може сматрати с ралогом као првобигпи узроци 
садашљег тешког економског стања. 

Kao последица ових узрока дошле су пзвесне 
појаве које нам na први поглед изгледају као naj- 
ближи и директни узроци садашше економске кри- 
зе. Ту na првом месгу морамо имати у виду ката- 
строфални пад ценз свих пронзпода уопште. Te 
цене су паае од октобра];1929 године за једму тре- 
Иипу. Шго се тиче сировина, пад њнхових цена из- 
носи 50—60% просечно. У децембру месецу прош- 
ле године забележен je најнижи ниво цене жита за 
последња четирн столећа. 

Једна друга појава o којој треба водити ра- 
чуна. Пад цепа код сировипа и аграрпих производа 
nuiro je брже и у eehoj сразмерн него код фабриката. 
Огуда појанз јаког лиспаритега између цена једних 
и других производа. 

Да би се огклоннла последица овакпих пертур. 
бација државе су почеле да прибегавају разним ме- 
рама које све скупа сачињавају јаку рестрикцију 
увоза и извоза, што je у самој сгварн морало да по- 
годи тешко међународну трговину. Према податцима 
Друштна народа, светска трговина спала je у првој 
полозини 1932 године na једну трећипу своје вред- 
ности из 1929 године. 

Природно je, да наша држава mije могла из- 
бећи овим тешкоћама, које су општега и светскога 
карактера. Док je међупзродна трговина у 1932 го- 
дини опала за око две трећине према 1929 години, 
a за једпу трећину пргма 1931 години, спољнз тр- 
говипа Југославије опала je за близу 620'0 према 
1929 годнни, a за 38,4% према 1931 гозинн. Обим 
наше спољне трговине у 1932 годипи изнеојеб ми- 
лијарди 915 милиона динара, односно за 38,4° 0 ма- 
ње него у 1931 години, a за 61,9% мање него 1929 
годипе. Нека ми je на овом месту допуштепо да 
учин-ш једну констатацију. Опадање наше спољне 
трговине веће je ксд увоза пего код извоза. Наш 
извоз у 1932 години био je у вредности 3 милијар- 
де 55 милиона и 500 хиљада динара, док je увоз 
изнео 2 милијарде и 860 милиопа. Наш трговинскп 
билапс показује дакле у прошлгј години актнву од 
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195 мнлиона дипара, док je у 1930—31 години ро- 

казивао знатан дефицит. Од иажнијих свропскнх зе- 
мзља активаи трговииски биланс у 1932 години нма- 
ле су само Немачка, Пољска, Румунија и Југосла- 
вија. Поред овога потребно je учннити још једну 
констатацију. Ha име, не требасматрати да je наша 
економска моћ смзњена у пропорцији у којој je сма- 
њен извсз. Beha производња постоји и она je пла- 
сирана на једној другој пијаци, на нашој унутраш- 
њој пијаци. Ja iiy пам у том погледу цитирати овај 
пасус из извештаја Народне банке o нашој народиој 
привреди за треће тромесечје 1932 године: „Јачање 
унутрашњега привреднога npoveia у знатној м ри je 
надокнадило губитак који потиче од смажења трго- 
вине са инострансгвом. Правл je cpeha за нашу при- 
врецу шго у времену каца joj се постепепо затаа- 
рају ииострлне пијаце, oin у слмој земљи палази 
потребпо тржнште за своје прзизводе. Од јачаља 
овог унутрашњег тржишга зависиће у блиској бу- 
дућности и даљи разној опшгег стдња шше народие 
привреде." 

Исти je случај био и са падом цена производа 
наше народне привреде. Taj je факат и сувише до- 
бро познат,   да би   на   њему   требало   инсистнрати. 

И опде je погреб-ш учииити једну констата- 
цију. Према нзвештају Народне бзнке, паг цена ко- 
ји je почео од 1929 године и непрекидно трајао, ?а- 
устзпл,ен je за моменат. Код цена појединих згргр- 
них про^звода могло се коистатоватн извесно опо- 
рављеи.е. Код групе биљних производа псказује се 
у првом тромесечју скок. Пссге малог пала у апри- 
лу одожавају се цене све до августа на готсио ис 
том нивоу. У овом месецу под утицајем јаке пону- 
де производа, долази до нвглог опадап^. Алн Eeii 
у идућем месеиу почињу цене групе билЈНих про- 
извода да се повећавају. Сточни производи код ко- 
јих се у 1931 годиии десио катастрофалан пад по- 
казивали су у 1932 години постојаност. 

Акција Министарсгва трговине и нндустрије од. 
ређена je била ситуаинјом пред којом се налази нз- 
ша привреда Требало je реагирати на ове две те, 
шке аојаве: пад цена нарочито агрзрних произпода 
и тешкоћа пласираиЈа иаших националних произво- 
да. Ta акција била je дакле упућена na побољша11.е_ 
валоризацију цена аграрних произнода с једне стра_ 
не, a с друге стране на олакшавање и искоркшћи- 
вање свих могућности за пласираи.е нашнх производа 

Превгзилззећи и својим узроцнма и својим no' 
следицама снагу не само појединаца ueli и поједи- 
них држава, светска економска криза показала je 
јасно човечанстпу, да je иа оном тереиу потребна 
колаборацнја свих држава. Ta колаборација мани- 
фесговала се од 1929 године у више махова. Ja hy 
поменути само сарадшу земаља т. зв. аграрног блока 
и покушаје који су учињени на оном терену, где се 

међународна колаборација мора и треба пајпре да 
манифестује, у Лиги Народа. 

Ha овом терену радили смо у друштву са 
осталим земљама аграрног блока да поправимо нискс 
цене аграрних производа путем преференцијала. 
Предлог o преференцијзлу, који je у почетку наи- 
шао на једнодушан отпор како код других европ- 
скнх тако и код свих прекоокеанских држава, сада 
je, благодарећи систематској акцији у том правцу, 
прихваћен од веИине европскихдржапа. Француска, 
Немачка, Аустрија и Чехословачка закључили су 
с нама преференцијзлне уговоре. Остале државе, 
које joni нису одлучпле да их закључују, не праве у 
главном сметњу уво1)ењу тих уговора у живот. 

Морам приметити да проблем преференцијала 
ne може битн решен o оној формн, како то иеки 
од привргднчка желе. Не може се очекивгти да 
једна међународна конферепинја донесе један мулти- 
латералпи трговински уговор, у коме би све европ- 
ске држаче примиле обавезу да he нам дати префе- 
реиинјал за све аграрне производе и у неограничепој 
количнн.), не тражеКи за то неке уступке с наше 
стране. У овој форми преференцијал се бар у дог- 
ледној будућностн не може очекивати. Место тога 
ми се морамо зчдовољити тиме да добијемо префе- 
р^нцијал само у билатералшш уговорима и у више 
или мање широком обиму. Новчаии ефекат префе- 
ренцијала који evo ло сада закл,учили износи: 
53,812.000 дип. 

Напори за валоризирање цене протегнути су и на 
нашу унутрашп.у пијацу. 

Жигни режнм, који je трајао оц јула 1931 до 
марта 1932 године, имто je за циљ да произвођачу, 
земљорадпику осигурл једну цену, која je одговарала 
његовим продукционим трошковима, Највећи део 
земљорадника у землЈИ користио се пеликом ценом 
пшенице. Ако сељак није често добио цео вишак, 
on je ипак прлдавао пшеницу no зпатпо nelioj цепп 
пего што je износио светски парнтет. У погледу 
извоза пшенице, ус^ех je у ко11центриса(1>у извозних 
послова у рукамз Призада, којн je тако доведен у 
положај да може користитн тржишне коп.уктуре и 
да реализује преференцијалну царину у корист на- 
ше привреде, a на првом месту произвођача. 

Исте мере предузеге су и у погледу опиума 
тај важни а.тикал у привредн Јужне Србије. Мпни- 
старски caiiCT na седпицн од 21 фебруара о. г. допео 
je решење, да се приступи откупу стокова опиума 
из ранијих берби закључпо са 1931 годином уз цепе, 
које би бпле за 50 динара no кг. изпад светског 
паритета. Ова бопификација од 50 дннара пада na 
терет фонда за потпору извоза, који се налази при 
Прнвилеговапом друштву за извоз. Укупна сума која 
би тако пала na терет тога фонда цепи се na 2,500,000 
днпара. Ha основу овог решеша1 ja сам 27 фебруара 
о. r. допео   одлуку,   да Призад   приступи куповини 
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опиума од 1 марта о. г.   Откуп опиума  врии При- веда   ус 1ело   се  подићн цене од 3 на 5 динара код 
зздоаа ф:1лијала у Скопл.у под конгролом комесара квалитетног говсчета. 
Миинстарства трговиие п индусгрије.   Опиум се ку- Од   Грчке   споразумом   од   2211Х-1932  добили 
пује према квалнтету, за сада no 360 до 400 динара смј ове специјалне унозне контингенте: 
од кг. Квалигег се одређује путем експертизе. 1) 500.000 комада ситне стоке 

У коликосе за пласирање наших производа нан- 2)    10.000 кв. живине 
лази на тешкоће  код  држава, које су увеле  огра- 3)   50.000 кв. пасуља 
ничење увоза путем контингентираља, чин.ени су иа- 4) угошрепо je, поред, тога, да при уво- 

зу наше пшенице грчке власти неће приступати хе- пори, да се од тих држава добију коитипгенти који 
he,   колико je то   могуће,   зздовоЛ)авати   паше по- 
требе.   Несум11>нво je, да je од аграрних продуката 
нзјтеже пласиратп сточарске производе, којн износе 
од целе количине око 300

0 пашег извоза. Са цереа- 
лиама, које износе око 20%, лакше je чекати, јер се 
роба   теже   квари.   Сточарски   производи морају се 
одмах пласирати, кад роба сазри за извоз, Како су 
у   систем контингентирања  ушле   земље,    које нас 
нарочито   интересују   за овај наш изаоз, a у првом 
реду  Аустрија  и Чехословачка, морале су се   пре- 
дузети  мере   да   се   тај извсз осигура и регул ime. 
Краљевска влаца je хитно   прнступила сгварању за. 
коча o организацији и контроли извоза стоке и cio- 
чних производа и прерађевина од 23 децембра 1931 
године и   Правилпика   o   контроли   швоза   стоке   и 
сточиих   производа   од   27   фебруара 1932  године. 
Овим Законом   и   Правилником осноиан je Уред за 
контролу извоза сгоке и сточних производз, који je 
почео   да радн   1 марга 1932 годиие. Рад уреда се 
осинва на спецнјалном споразуму са Аустрнјом, скло- 
пљеном између наше и аустријске делегацнје 9 мар- 
та 1932 године, a који предвиђа следе11е коптингенте: 
говеда   10.000   годишњ?,   масних  свиња 110.000 го- 
дишње,   меснатих свиња, 21.000 годишње, свишског 
меса 15.000 кз. годишње, говеђег меса 2.300 кв. го- 
дишње, телећег меса 15.000 годишње. 

Од 1 јануара до 31 децембра 1932 године, из- 
вежено je, према податцима Уреда, у Аустрнју: 

од 6/П1 до 31]Х 1932 Уред je разделио: 

у редовном у екс. контннгенту 
дебелих свнња   162.246 ком. 115.150 ком. 19.830 ком. 
меснатих свиња 32.228    „ 
говеда 7.455    , 
Свињског меса   12.770 мтц. 
огуљеннх манг. 10.401    „ 
изнутрица 657    п 

У Француску je извежено 5.062 a у Чехосло- 
вачку 56.505 комада. 

Из ropibHx цифара види се да je напор за 
пласирање овог нашег артикла донео добре резул- 
тате. Исти je случај и са акцијом на гобољшању 
цена. Оне су се кретале овако: 

За дебеле свиње до мзрта 1932 године цена 
je била no кгр. живе мере око 4.50 лииара, после 
тога настаје скок цена на 5, 6, 7 и 8.50 динара, a 
за   извесне  квалитете   на 9, 10 и 11 динара; за го- 

21.696 , 9.179 , 
5.947  , 375 . 
11.128 „ 70 мтц 
8.895  , 

536  „ 

миској анализи, која je   раније   онемогућавала нзвоз 
пшенице из Јужне  Србије. 

Да ли можемо бнти задовољни озим резулта- 
том? He, господо, цифре нам не дозвољавзју да то 
будемо. Kpeiaibe наше спољне трговине у годинама 
од 1923 до '932 било je следеће: 

Година 

пољу 

1923 

1924 
1925 
1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Алн, морзм 
не ззписи 

Увоз 
Динара 

8.309,6 
8.221,7 
8.752,8 
7.631,7 
7.286,2 
7.835,3 
7.594,7 
6.960,1 
4.800,2 
2.859,6 

Извоз 
Динара 

9.048,8 
9.538,7 
8,904,5 
7.818,1 
6.400,1 
6.444,6 
7.921,7 
6.780,0 
4.800,9 
3.055,5 

напоменути, да успех на овоме 
само од нас. Државе увознице, 

код којих су створеие односно потенциране аутар- 
ктичке идеје, не показују довољно расположења да 
отворе своје пијаце нашим производима. У државама 
Централне Европе, које су и данас главни купци 
наших извозних артикалз, аграрни протекционнзам 
je врло јак и тевденције у том погледу, пре би се 
рекло, да јачају него да слабе. Ми ћемо наравно н 
даље нзстојати на томе, да путем уговора na ако 
хоћете и путем жртава ублажимо аграрни протек- 
ционизам у центрзлним државама; али, ако кодњих 
не би нашли довољно разумеваша и рзсположења 
за цаше легитимне ннгергсе, ми ћемо, хтети не 
хтели, узети у ћроучпвање пигање трансформације 
наше произаодње. У овоме правцу намећу се два 
ћроблема: појачава11,е Пронзводље у оним гранама 
аграра, где je аграрни иротекционизам у државама 
Централне Европе слабији, односао где je конку- 
ренција прекоокеанских држзва код пас маи.е опасна 
(поступна замена цереалија са'производ11.омвоћа, ле- 
ковитих биља итд.) и друго, појачаше индустриске 
производље. 

Код овог последшег питања потребно je да 
учиним неколико напомена да би отклониосвакине- 
споразум односно критике, које би тим поводом тј. 
услед тога неспоразума могле постати. 

AKO у државама Центрзлне Европе аграрни 
протекционизам   остане   на  дуже време, ако дакле 
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остану све тешкоће које данас спречавају извоз на- 
ших аграрних пронзвода на те пијаце онда смо ми 
принуђени да смањујемо аграрну произ;одњу пред- 
мета који пе могу да нађу прођу на другим пија- 
цама. Разуме се само no себи, да рад и капитал, 
који je сада ангажован у аграрној производњи, треба 
да тражи нове пласмане, и ти пови пласмани на- 
лазе се поглаиито у појачаној нндустријској произ- 
водњи. 

У нашој јавности чује се и сувише често твр- 
ђен.е, да ми одржавамо високе индустријске царине, 
које су као такве штетне и за потрошаче индустриј- 
ских производа (јер пове11авају цене тих производа) 
и за нашу аграрну прои.чволп.у (јер изазивају високе 
аграрне царине у трећим државама). Ово je тврђе- 
ње нетачно, јер не води рачуна o фактичном ста1ву 
ствари. У свима досадашњим трговинским прегово- 
рима, на нвшој страни бнла je највећа готовост 
да спуштамо царине иа индустријске производе из- 
равно под условом, да нам ona друга страна омогу- 
Ии путем сиошлзшшх царина извоз наших аграрних 
процуката. За последњих ntT година на свима пре- 
говорима нашн партнери систематски су одбнјали 
сваки наш предлог те врсте; и ако прегледате реви- 
зије уговора, које су иам за последжих пет година 
наметнуте, ви ћете видети да je извршено на целој 
линији повећзње аграрних царина. 

У септембру пр. r. немачка влада отказала je 
трговински уговор заклЈучен 1927 год. између Не- 
мачког Рајха и Краљевине Југсславије, да би, осло- 
бођавајући извесне у љему везане царинске ставове 
на аграрне продукте, a специјално став на jaja, 
могла приступнги повећању тих ставова. Рок исте- 
ка тако стказаног уговора био je 5 март о. г. 

И ако je жеља Краљевске владе бнла да се у 
међувремену поведу преговорн и постигне споразум 
за нови трговииски уговор, до тих преговора пије 
могло доћи. Познатн су политнчки догађаји у Не- 
мачкој, као и факт, да je Немачка стајала пред из- 
борима од 5 марта. Све je то морало утицати на 
ово питање, јер je природно, да je одређивање не- 
мачке трговинске политике моглозависити од ове 
и овакве ситуације. 

Из свих тих разлога примљена je сугестија, 
да се створи један провизоријум, који би важио од 
истека старог до закључења новог угсвора. 

У претходној измени гледишта дипломатским 
путем учињен je с немачке стране предлог, да се 
провизоријум регулише на бази највеНег повлашНе- 
ња. C обзиром на јако повећане ставове аутопомне 
иемачке тарифе, која би се у том случају приме- 
нила на извесне главне артикле нашега извоза, овај 
предлог није могао зздовољити наше оправдане 
интересе. Најнижи ставовн те тарифе на пољопри- 
вредне производе значе према досаааши.им цари- 
цамаТза^нас једно_ велцко оптереНеи.е ^иЈизједначује 

се, бар код некнх взжнијих производа, готово са 
потпуном прохибицијом. Тако најг1оволи1ији став на 
jaja био би 70 PM према ранијих 5 PM, на пасул. 
8 према 2-40 PM, на свежу рибу 80 према 25 PM, на 
мртву рибу 60 према 12 PM и т. д. Овзкав прови- 
зориум могао би имати за последицу брзу, a можда 
и потпуну обуставу нашега извоза у Немачку, док 
би он Немачкој обезб(1ЈИвго досадашње иајповољ- 
иије услове за пласман и.езиннх производња код 
нас, — односно артикли немачки везани су угово- 
рима, које je наша држана заклЈучила са другим 
земљаиа, — и према томе прво место које она Beli 
од неколико година ужива у нашем увозу. КралЈев- 
ска влада je стајала на гледишту, да бн за време 
проЕизориума требало подузети важење старог уго- 
вора, чиме би се очувао ueh nocTOJeiiH однос ив- 
кеђу обеју уговорних страна. Kao што се види, ми 
смо пррдлагали иајједкосгавније и у оваквим слу- 
чајевнма уобичајено решеп^е. 

Немачка елада je онда предложила, да у Бер- 
лин упутимо једну ужу делегацију стручњака, која 
би покушала да иађе споразум у директним прего- 
ворима са немачким делегагима. Рззумевајући овај 
предлог тако, да he се у директним преговорима 
тражити споразум приближавањем гледишта Не- 
мачке и Југослсвенске владе, што логично прет- 
11сставл>а попуштање с једне н с друге стране, Ју- 
гословенска влада je примила позив Немачке владе. 
Стога разлога наша делегација добнла je овлашће- 
ње, да у крајњем случају пристане и na једно ра- 
зумно повећање царина na jaja, овај најважнији ар- 
тикал у нашем извозу у Немачку, na чак да таква 
отступаља од обичног продужеп>а, што je био паш 
припципијелпи предлог, прихвати и код неких дру- 
гих артикала, у колико предвиђена повеИап>а ца- 
ринских стопа ne би довела у пигаље извоз тих 
наших производа. 

Преговори су во1)ени у Берлпну до 4[марта ове 
годипе и у њима je копстатовано, no изјави немач- 
ких делеггта, да Немачка влада не може сада учи- 
пнти никаква попуштања од свога гледишта, од- 
носно највећег повлашћења. Због тога споразум се 
ннје могао постићи и 5 марта у поноћ настало je 
пеуговорпо craibe између немачког Рајха и Краље- 
випе Југосливије. 

Краљевска влада je проценила последице ne- 
уговорезог craiha no иаш извоз у поређешу са ста- 
1Бем које би вастало, да je прихваћен немачки пред- 
лог no najeelieM повлашћеп.у. 

Из взложеног види се, да ми нисмо тражили 
пеко успостављање равнотеже у нашим билапсима, 
иако смо ми према Немачкој паснпни, док je она 
према нама активна за округло^^О.ООО.ООО динара, 
него једну разумпу поправку пашег учешћа у не- 
мачком увозу, учешћа, које снаке године све више 
и више опада, мн и. дал-е   желимо да   успоставимо 
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прекинуту везу нормалних односа размене са зем- 
љом, која CDOJOM величином, значајем у Средњој 
Европи, н повољним изгледима за далЈу сарадњу, 
ие може и не треба да остане no страни у економ- 
ском подизању земаља у Ју:оисгочној Еиропи. Чим 
се код Иемачке покаже готозост и могућност за 
сарадњу, она he код нас наићи на разумевање и 
добру вољу за nperoiiope. 

Нека ми je дозвољено, да у неколпко речн 
обратнм пажњу на једну активност овог Мииистар- 
ства, која je од крупног значаја за нашу привреду. 
To je професионална насгавз. 

Да би свака врста стручних школа имала своје 
тачно одређене закоиске прописе за целу Краље- 
внну, израђени су закони, који су у гсдини 1932 
од Народне скушшнне и Сената примљевп и од 
Његовог Величанства Краља санкционисани: Закон 
o средњим трговачким школама, Закон o поморско 
трговачким академијама, Закон o жепским занатским 
и женским стручним учителЈСким школама н Закон 
o мушким занатским и Бред^и^ техпичким шко- 
лама. Правилници и уредбе које ови закони пред- 
виђају, постепено се изрлјјују н no шима се већ 
у школама ради. 

Да би се нашој народној привреди дало по- 
требио стручно особље за све гране наше индусгрије 
и нашега занатства, створене су у разлнчитнм краје- 
вима наше државе потребне специјалне ипдустриј- 
ске, запатске и техннчке школе, тако да иаше 
стручне школе лнферују Beii потребно стручо особ- 
ље за оне струке, за које су до сада били заиослени 
само страни стручни елемеити. Отварањем вечерљих 
мајсторско-деловодских школа у већнм средилтима 
наше Краљевине, успело je да се стиори један већн 
кадар квалификованих раденика за нашу домаћу 
индустрију н занатство. У изради je правилннк o 
уређењу продужних школа за шегрте. Taj правил- 
ник предвиђа стручпо образоваље нашег шегртског 
подмлатка на бази сгручнога р^да и групнсања no 
занатима, на тај начин, шго he љихово будуће обра- 
зовање уз општа знања иматн великим делом и 
стручна знања. Ha тај начин ствараће се један при- 
иредан подмладак, који одговара савременим потре- 
бама трговинс, индустрије и занатсгва. 

Од велике je важносги стварање стручно- 
спремнога наставнога кадра за све врсте стручних 
школа, како би насгава покрај теоријског дела и 
практично била што ефикасније изведена. Води се 
рачуна, да се у појединим деловима наше домовине 
отварају оне стручне школе, које одговарају при- 
родним п економским потребама   дотичних   крајева. 

Из следеће табеле види се похађање стручиих 
школа у школској гсуцшн 1931 32: Трговачке ака- 
демије похађало je ученнка 3608. — Трговачке школе 
1059 ученика, поморско трговачке академије 252 
ученпка,   техничке   средље   школе    1632   уче...ика, 

мушке занатске школе 1214 ученика, жеисче занат- 
ске школе 12.183 ученица, опшге занагске (шегрт- 
ске) школе 51,162 ученика. 

Реперкусија привредне кризе на наше банкар- 
сгво позната je. У току 1931 год, тузето je нз 
вовчаиих завода 2.072,000.000 дивара улога У току 
1932 год. још даљих 2.000,000.000 динара, тако да 
су за две последње године улозн спалн од 14 ми- 
лијарди иа 10 милијарди динара. Несумњиво je, да 
ова чињеиица доказује, да je ликвидност наших ба- 
нака, као и ликвидност њихових пласмана, морала 
бити врло добра. Али су овн огромии напори у 
осетној мери смаљили ihiuoB пословнн волумен. 
Банке нису више имале могућносги, да у одговара- 
јућем обиму лнквидирају своја потраживања, a да 
тиме ne погоршају у још пећој мери лоше сгање. 
Таква снгуација налагала je Краљевској влади пре- 
узимаље извесних мера, како би се спречиле теже 
последице овзкве ситуације. Краљевску владу у том 
послу руководила су два принципа: 

1) Потребно je било дати кредитним устапс- 
вама могућност да предахну, реорганизују се и 
буду у могућности да попова одговарају својим 
об?везама, што je значило да се мерама o којима 
je реч могу користи само one банке које су, истииа 
пеликвидне, али активне; 

2) Te мере нису могле бити генералпог и декла- 
раторног карактера neh су имале претстављати само 
могућпост за индивидуално искоришћаваље од страпе 
оних банака које то захтевају. Могу рећи, да Кра- 
љевска влзда још увек стоји na овом и оваквом 
гледишту. 

To je гледиште оправдапо следећом консиде- 
рацијом. Нису све бапке у нашој земљи у исгој си- 
туацији. Према својој структури пеке од њих, — 
one чија су средства у главном састављепа из улога, 
— тешко одолевају кризи; друге, које раде више 
сопствепим капиталом могу да издрже борбу n ако 
са жртаама; за неке сд њих може се рећи да добро 
одолееају кризи. Да je ситуација свпх бапака иста, 
могла би се na све љих прпмепнти нста генерална 
мера. Како то није случај, усвојен je једап еластичан 
систем којн банке могу нскоришћавати илн на иско- 
ришћавати према свзјој структури и према својим 
потребама. C друге страпе у економском режиму, 
у коме ми живимо, индивидуални natiop треба да 
игра главну и осудну улогу. Генералне мере не би 
стимулирале тај nanop; на против врло je вероватно 
да би га ослабиле. Мере које je влада предузимала 
претпостављају na према томе и потстичу овај ин- 
дивидуалпи напор. 

Систем § 5 познат je Народпој скупштини. Под 
тим § налазе се сада 52 повчана завода са 2 мили- 
јарде и 184 милиона улога, За one пак заводе чија 
je лнквидност довољна да могу одговарати саојнм 
обавезама, под условом  да им улагачи не захтевају 
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претерано велике износе у кратком року, донета je 
24 децембра 1932 г. на основу овлашћења из чл. 6 
Закона o заштити  земљорадника  Уредба o регули- 
сажу исплате улога код појединих новчаиих завода. 
Заводи који се користе одредбама те Уредбе дужни 
су исплвћивати све своје обавезе у року.   Улоге не 
морају исплаћивати у већем износу, него што пред- 
виђа скала коју завод утврди. Осим износа no ска- 
зи,  заводи су дужни наплаћивати улоге у колико су 
они    потребни за   издржаваље улагача и његове по- 
родице, за потребне трошкове и за јавне дажбиие. 

Не треба мислити да Краљевска влада  сматра 
доношење ових мера као дефинитивву солуцију про- 
блема коГи нгс интересује.   При стварању   овог си- 
стема и § 5 и § 6 основна je идеја била, да се тиме 
ствара   једпо   привремеио   стање,   у коме   дотпчие 
банке треба да поправе своју ситуацију и да из тога 
craiba једног даиа изиђу.   Поред   тога   поставља се 
питање какав je резултат целе све акције у пракси? 
Зато   ге   Краљевска влада налази   пред   проблемом 
испитивања ове ситуације и једнога планскога рада 
ради  потребне санације нашега банкарства. Потребно 
je, неопходно je потребно да се повраги  изгубл)ено 
поверење. To пам поред   осталога   налаже и факат 
да  постоје капитали који траже да буду   пласирани 
у новчане заводе и који очекују санацију   новчаних 
завода. 

Проблем je и комплпкован и деликатан. Ja ии- 
сам у могућпости дати у овом момеиту солуцију 
свих питања, која улазе у овај комплекс. Једно je 
несумљиво могуће утврдити, a то je метода рада. 
Потребно je изучнтн проблем у целини и решавати 
га у целини. Потребно je порадити у колаборацији 
са заинтересованим. И најзад, потребно je радити 
енергично и истрајно. У том циљу Министарски са- 
вет je одлучио да се при Минисгарству трговиие и 
индустрије установи један одбор, који he, састазљен 
из стручњака и претсгавника заннтересованих, ући у 
сав овај комплекс питаљз, саслушати свакога, кога 
треба и примити сугестије са свих компетенгних 
страна. Из те акције треба да изађе један план за 
санацију нашега банкарства. Ja вам тако исго могу 
летимично поменуги проблеме којн се у овом мо- 
менту посгављају. To су: питање фузионисања нов- 
чаних завода, максимираље каматне стопе, питање 
максимирања плата, отпремнина и пензија изпесних 
функционера банака, питање учешћа улагача у ка- 
питалу и управи бапака, пита11>е CTBapaiba једне уста- 
нове која he помоћи да оживе они заводи који то 
заслужују, a да се ликвидирају засоди чија je ли- 
квидација неопходна, даље питање утуживања ме- 
ница земљорадника код банака no § 5 као и пи- 
Taibe гараната код истих банака и т. д. Могу вам 
додати да je у Мннисгарству трговине и иидустрије 
спремл>ен пројект закона o банкама као и закона 
o градским штедионицама. 

И поред рђавих привредних прилика и деви- 
зннх ограничеља, која су спречавала !јачи прилив 
страиаца у нзшу земљу, туризам je ипак, према ми- 
нималпим издатцима, које смо могли учивнти у про- 
шлој години за унапређивзше туризма у нашој зе- 
мљи, допринео платежном билансу, према извесним 
податцима, који нам стоје на расположењу, суму од 
око 200,000.000 дииара са бројем иностраних посе- 
тилаца од 147.456. Услед горе наведених прилика 
и девизних препрека крета11>е сгранаца у свима зе- 
мљама je у опадању, алп ако упоредимо прнлив 
код нас и у другим земљама, доћићемо до закл^у- 
чка, да je oiiaAaibe код nac било процентуално мање. 

Ево једног прнмера из статистике последњих 
година: 1928 године дошло je страпаца у нашу зе- 
мљу 96.093; 1929 године — 122.688; 1930 — 256.147; 
1931 — (код појачања привредних криза) — 209.797; 
1932 године како рекох  посета je пала на 147.456. 

У спровођењу турисшчке политике Министар- 
стао трговине и индустрије уложило je сав труд да 
обухвати туризам са свчх   страна, те je   радило и у 
земљн како би ова имала повољие   услове за своје 
развнјаље, и на пропагаиди  у инострансгву како би 
из ипосгранства   привлачила   посетиоце у нашу   зе- 
мл.у у што већем броју. У том раду отсек за тури- 
зам Минисгарства   тргонине и ипдустрије   наилазио 
на свесрдну   сарадњу и надлежних министарстава и 
турнстичких организација у нашој земљи, али своју 
делатпост ннје могао да развије са замахом из разло- 
ra, што je, услед ptj итх привредних прилика, приватна 
иницијатива ззстала, ге je остало незавршено започето 
дело, јер су свл издаци   имали да   падну на терет 
државе. 

Да бисмо олакшали прилив странаца у на- 
шу 3eMiby закључилн смз у мииулој години 
туристичке саоразуме са Чехослозачком и Maljap- 
ком, док he ca ПолјСком бити закључен у najKpahe 

дреме a ca Немачком и Аусгријом ради се на томе, 
j a се закључе у току ове године. 

Ha свима међународним изложбама, на којима 
е учестаозаи наша држава, пропаганда за унапре- 
ње туризма у нашој земљи заузимала je врло видно 
месго. 

У погледу унутрашњег уређења туризма у овој 
буџетској години, пoднehy Народпој скупштини за- 
кон o унапређењу туризма и дoнehy друге одредбе 
и правилнике на-сснову Закона o радњама, како би 
се раду на унапређивању турнзма у нашој земљи 
утврдиле смернице н чнгав рад поставио на један 
солидан основ ,јер туризам претставља једну од нај- 
важнијих привредних грана у иашој земљи. 

TeuiKohe, које су се показивале до скорог вре- 
мена у слободном развоју и кретању занатства, ле- 
жале су у главном у томе, што су за поједине na- 
me крајеве важили разни закони којима je занатлиј- 
ски рад био регулисан, a та   ргзликр прсписа  бил 
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je таква, да прапни занаглијз из једног краја није 
могао обављатн рздњу у другом крају, док ne испу- 
ни услоне закона важећег за тај крај. 

Оао стање je било немогуће и Влада je пре 
две године донела коначну одлуку да се донесе 
јединствен закон за целу КраЛ)евину. 

Наше занатство до пре Светског рата било je 
добрим делом примитшшо, a од Ослоб?ђе11Ја почиње 
морденизовЕп.е занатлнјских радионица нарочито у 
EelinM местима, где се прслази на улотребу моторне 
снаге и савременијих  справа и алага. 

Укупан број наших занатлија достиже високу 
цнфру од скоро 200 000, услед чега je ово најмно- 
гобројннји привреднн   сталеж после   цол^привреде. 

Изнлазећи у сусрет жељи занатлија, Влзда je 
путем Закона o радњама омогу1)ила устанозљавање 
злсебних Ззнатских комора у целој Краљевини. 

До доноиЈења ноног Закона o радљама, засе- 
бно Занатска комора постојала je само у Бесграду 
за подручје српског Закона o ради.ама. Дапас"имамо 
6 Занатских комораи то у Београду, Загребу Осо- 
пљу, Сар.језу, Осеку и Бан.з Луци, a поред тога 
Уредбом o коморама дата je могућност н заштли- 
јама осгалих крајева да оснују своје коморе. 

Све установе, као највиши облик ирофесио- 
иалиих занатстх установа имзју задатгк, да уиг- 
преде занастао, н зачатлнје имају могућност, да сва 
важна пигап.а која их таигирају, ставе до знања и 
држави путем тнх установз. 

Општа привредна криза, која je захватила цео 
свет и сне привредне гране, није поштедила нч na- 
me занатлије у толико више, што je главни део 
пссла наш занатлија обављао са селом и пољопри- 
вредннком, којн je услед пада цена својпх произ- 
вода запао у тешкоћу и повукао за собом ситне за- 
наглије. 

Занатлије већих градова, којн су упућени на 
варошке потрошаче, мање су осегнле овај удар кри- 
зе и лакше се сиабдевају потребп^м кредипша. 

Услед ове чиизенице посгоје дпа оснонна гле- 
дишга у пнгап.у проширења закона o заштити зе- 
мљорадпика и па ззнатлнје, које се cacroje у томег 
a) да ne би требало проширнпати овај ззкон и на 
занатлије и б) да треба и занатлнјама пружити исту 
заштиту, иарочито оним, који су услед кредитира- 
и.а селЈака и послова са љчмз било које врсте, до- 
шли у тешкоће. Већина je оних који су противни 
заштитној мери из разлога што се боје nopeMeliaja 
кредитног питања занатлије које би било теже no 
цело занагсгво uero садање стан>е. 

За непосредно   подмирење   кредитне   потребе 
постоји повлашНеиа   Занатлијска   бзнка, која ужива 
погодности и noMohn  држаае, услед чега   je у мо 
гућности да пружи заиатлијама потребан   кредит. 

Укупан износ креднта којн je ова банка поде- 
ЛИла заиатглијама   у прошлој   годиии крећа   се око 

110,000.000 динара, који je кредит плзсиран непо- 
средио код ззнатлија и, добрим делом преко 119 
згнатлијскнх задруга.које броје преко 8.000 чланова 
и којимз je додељен   кредит од  33,000.000 динара. 

Поред тога зјнатлијама се помаже и чистим 
приходом Државке класне лутрије, a исто тако н 
креднтирањем од cipane мањих новчаних завода, 
код којих су нарочито у унутрашњостн и гаме за- 
натлије у управама. 

Занатско задругарство претсавља важан чииц- 
лац за развој и одржазање занатства, нарочито у 
OBIIVI привредним тешкоћама, што су и занатлнје 
правилно схватлле и приступају све чешће оснива- 
iby разних задруга, од које су главнг кр?дчтне н 
произнођччке. 

Ha завршетку допустите ми да резимирам. Си- 
туација je таква да пред њом не можемо показипати 
неко нарочито задовољство. Али, ja сзм уверен да 
она mije трагичиз. Могу рећи да je на велику и 
тетку npeCf.jy екозомске ситуацнје наша привреца 
оцговорила доста јзким и жилавим отпором. Ако 
стање у нашој земљи упоредите са стаљем у неким 
другиги земљама, ча;< и у оним са солидном култу- 
ром, ви ћете из тога упоређеииТ извујји исти закљу- 
чак у прилог жиланости и отпорностн паше при- 
вреде. Ми тр?ба дз одамо призпап.е сваком и нај- 
незнатнијем члану наше економске заједнице, сваком 
оном сељаку, заиатлији, трговцу, индусгријалцу, који 
су показзли личне напоое да својом сопственом сна- 
гом изиђу из тешкоћа. У економском режиму у коме 
ми живимо индивидуалии стимулус и нндивидуалнн 
напор су на крају крајева основи економског жи- 
вота. To je тај напор којн, мислим, треба да пот- 
стичемо код нашега народа. Ja морам одмах да 
додзм, да je тај ина,иаидуализам у много случајева 
промашио и свој циљ и показао се у неким прили- 
кама недорзсгло. Дезорганизација модерпе производ- 
ње, доказ] je за ово тврђење. Ледна координацнја 
снага, једна внше или мзње планска организација 
црмећу се као озбиљна потреба многим економским 
заједницама. Ту долгзн у обзир интервенција државг 
и тена ncMoli У овом знзку компромиса између 
економског издивидуализма и интервенције државне, 
иалазе се у овом коменту економија готово гвнх 
држава ссм оних, паравно, које су дефипигивно зз- 
узеле једно одређено станозиште. Ha овом послу 
тргба да се нађе и Влада и Нароано претставништво 
у једној иитимној н искрепој колаборацији. Није 
потребно да додам да je, у колико се тнче међуна- 
родне колаборацје, наша држава узимала и узимаће 
свз потребна учешИа у њој, свесна солидзриости која 
je везује за остале народе. 

Ja ннсам говорио o буиету и буџетским циф- 
рама овог Министарства. One су врло ниске. Ситуа- 
ција у којој се налазнмо објзт11>ава TO. И да ннје 
те ситуације, ja верујем, да бисте ви глзсалн про- 
тину овог буџега, не зато што je велики, већ зато 
тто je мали.   (Опшге бурно одобраваше и пљесак.) 
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шу разн^х з^другЈ, од којих су   главне кредитне и 
произвођачке. 

Нарочито je важна чињижца да се запажа cee 
Beiie оснивање произвођачких зеаруга од којих, 
према.^извештају Главног савеза занагских зздруга, 
у Београду има 15 нових у прошлој  годинн. 

ПотПретседник Карло Ковачевић: Реч има 
народни посланик г. Фердо Шега. 

Фердо Шега: Господо народни посланици, кад 
се говори o градској привреди, онда треба да се 
истакне важпост градске привреде у Савској бано- 
вини за читаву налу државу. Ова градска привреда 
није тек недавна, већ je њезин развитак почео у 
средњем вијеку, кад се у Храатској, једнако као у 
осталој Западној Европи, стало развијати рукотвор- 
ство, које се редовнто смјештало око постојећих 
градова. Taj се развитак особито може установити 
у повијестн нашег града Загреба, који прегставља 
један од најсгарнјих и најјачих центара градске при- 
вргде на подручју наше држаие. Тијеком столе11а 
Загреб није престајзо да заузима то мјесго и, како 
je почетком 19 вијекЈ техника донијела прве сгро- 
јеве рукотнорној производ11)И) схватл>и1ш je, да je та 
модерна индустрија нашла повољно пол.е и у Хр- 
ватској, na опет у првом реду у граду Ззгребу, који 
je no свом прирадном положају на раскршјју в?ли- 
ких пугева к мору нашем Јадранском с једне стране, 
с друге стране к Истоку. И као да je створен да 
буде једно јако и велико привредно средиште. 

Господо, ту no природч одређену мисију За- 
греба у привредном развитку нашега народа иијесу 
могли никаксви непријатељи и протународии режнми 
и властодршци одузеги тому нашему граду и баш 
чшвеница, да се Загреб и под туђим режимом Mo- 
rao и ако чедно привредно ојачати и постати, ne 
само културна и народнл, него и привредна метро- 
пола хрватсксга народа, доказом je, да та позицчја 
Загреба није створена умјетним начином, него посве 
природним путем, против свих могућих настојања 

- непријател.а Хрвата, који су, стварањем велнких по- 
тешкоћз и сталним запостављаизем Хрвага и rpaia 
Загребз, хтјели онемогу11Ити тај природни {Зазвитак 
Загреба. Ту треба нарочито истакнути, да je прл- 
вредна политика npnjamihe Мађарске ишла систе- 
матски за тим да се Хрв^тска стави у службу 
привредних и нациопалних цилЈева мађарских 
магната, na je у ту сврху био Загреб стално 
запостављан у корисг града Будимпеште, у којем и 
о:<о којег се стварала умјетннм начином велика ма. 
јјарска инпустрија. 

Међутим Загреб и Загрепчани, као и Хрвати 
уопће, давали су јаки отпор овом организованом 
елиминирзшу нашега народа из привредног његоаог 
развитка и велнким и заносним напором читавог на- 
рода, a нарочито грзђанства града Загреба, створе- 
ви  су они ]*кл и чврсги бедеми наше градс^е прн- 

иреде, којн су пссле crBapaiba наше заједничке ју- 
гословенске државе били чврстн и јаки темељи за 
onaj привредни г.олет, којим се Ззгреб и сва Хрзат- 
ска занијела послије године 1918. 

Господо, премда иаша градска прнвреда иије сгво- 
рена преко ноћи и на једанпут, ueh je ona резул- 
тат дугога развигка, сасвнм je наравно, да je 
тај развитак пошао jako убрзаним кораком опим мо- 
мептом кад су уклопЈене умјетпе запреке, које су 
кочиле тај развитак, и кад je та привреда могла да 
ради на проширгном читавом подручју наше Југо- 
славије. Хрватска, a нарочпто Ззгреб, пришао je 
пупим заносом и младзлачки стваралачком спагом и 
волјОм na рад и прегнуо je, да опет покаже и до- 
каже колико je јака шегоза епергија у изгрздњи 
привредњих  cnara у пашој држави. 

И чињепица, да je Загреб већ рапије био фи- 
пзнсијски ценгар хрватски, у којем су била усредо- 
точена скоро сва штедна средства хрватског народа, 
омогућила je да су и та финансијска средсгва могла 
биги сгављена у службу развитка паше градске при- 
вреде. Не може се порећи, да je неприродна ко- 
нјуктурз, која je захватила привреде читавог свијета 
послије рата, и код nac често пошла погрешннм 
путем, али се мора нагласиги и истакпуги, да je 
основица чигавог развоја наше градске привреде 
била здрава и јака, што се нзјооље показало, кад 
су се појавиле прве потешкоће иза годпна великог 
просперитета. 

И у тим потешкоИама могла сеова паша градска 
привреда одржати својим властнтим снзгама и ср:д- 
сгвима и пије била толико упућена на потпору и 
помоћ Народне банке, као у другпм крајезима. Je- 
дипо тим се може донекле и оправдаги посгупак 
Народие бапке у њеној кредитној политнцн према 
Загребу, према којем je Народпа бапка управо ма- 
ћехински поступала. Но никако се не може оправ- 
дати и бранити полшика Нзродне банке, коју je при- 
мењивалз према Загребу, кад je привреда тога Зз- 
греба, a 11ароч:.то 11>егово повчарсгво, које je слу- 
жило не само Загргбу и Хрватској, nero и читавој 
држави, дошла ne својом кривњбм у тежак положај. 
Овде се мора истакпути да je у том часу затајнлз 
Народна банка према Ззгр'.бу, затајила у правп час 
и у право вријеме, na ако je послије и пастојала да 
овај пропуст поправи, огромна и пепоправлЈИва штета 
која je насгала, пије се впше дала отклонити и за- 
хватила je сву пашу  привреду. 

Господо, данас се градска привреда, — a на 
шу се тако лако заборавља, — налази у врло тешком 
положају и води борбу за своје одржаше на живот 
и смрг. Криза, која je захвзтила пашу пољопривреду 
и наше сељаке, морзлз je утицати на рад нашега 
запатлије, наше трговипе и наше индустрије, која je 
још поред тога тешко погођена мјерама иностраннх 
држава против уво?а главних проиЈцода ааше инду 

23 



172 XL1II Редовни састанак — 18 марта 1933 r. 

стријске производње. Сташем које je настало у нашем 
новчарству одрезане су нашој градској привреди 
cee жиле кредита и тако je злустављен нормалан 
крвоток у нашем привредном тијелу. 

Наш занатлија, наш трговаци највећи дио наших 
индустријалаца немају данас могућности да нвЦу no- 
ваца за своје пословање, a разни мораторији, уредбе 
o регулисашу исплата или уредба o посредоеашу не 
претстављају никакав излаз из ове тешке ситуације, 
већ могу то стање и погоршати. 

Господо, ту je потребно, да Краљевска нлада 
у заједници са претставницима наше привреде по- 
ради на томе, како би се нашли позитивни путеви 
за оздрављење и нормалнзирање наше привреде. 
У каквом се стању налазн наша привреда најбоље 
илустрирају бројке радничког осигурања на подручју 
Хрватске, односно данашње Сзвске бановине. Док 
се ранијих годииа кретао т8ј број око 180.000, сада 
je, услијед великога застоја у свим гранама градске 
привреде, спао на једва 100.000, a и од тога нај. 
већи дио ради скраћевим радвим временом, редо- 
вито само три дзна у тједну. Beh то звачи огроман 
губитак у народном приходу, a наш раднн народ, 
који je упућен да тражи свој хлеб у радионицама, 
творницама, банкама и трговачким пословпицама, 
стављен je на највећу муку и у тежем je положају 
него ваш сељачки свијет, који барем имаде свој 
кров над главом и има чиме да се прехрани. Наш 
градски раднн свијет нзложен je највећој биједи и 
оскудици, јер у нашој земл^и, тако рећи, не постоји 
викзкво осигурање за случај беспослице, нити се 
провађају велики јавни радови, који би давали мо- 
гућност запослења барем једног великог дијела не- 
запослених радпика. 

Господо, овом прнликом најогЈлучвије трзжим, 
да већ једном Краљевска влада врши своју дужност 
и приведе у живот и дјеловање „Привредно вијеће" 
(Пљескање), које смо прошле године хитним законом 
устројили. AKO никад, a оно je управо сада потребно, 
да функционира и да даје као најмеродаввији форум 
своја најисправвија мишљења o привредним прнли- 
кама и привредним законима, те ставља предлоге, 
како да се ублажи иесретна   привредна криза. 

AKO Краљевска влада изврши своју дужност, 
a не остане само код обећавац.а, онда hy и ja гла- 
совати за прорачун. {Пл3ескање). 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Реч има 
народни послапик г. Страхиња БорисављевиН. (Гла- 
сови: није овде!) Реч нма народни пославик г. До- 
бровић. 

Милан Добровић: Господо народнн послани- 
ци, буџетска расправа пружа посланицима прилику, 
a даје и право, да нарочито у генералној расправи 
изразе своја мишљења o општој политици a и o 
свима привредним, културним и социјзлним питањи- 
ма, To своје право идужност ово je Претставништео 

извршило у пуном смислу. Приликом генералне ра- 
справе изнело je преко 90 посланнка своје стано- 
виште и то тако, да се већина њих бавило у гла- 
вном полнтичким питањима, a само неколицина об- 
ратила су своју пажњу привредним, културним и 
социјалним проблемима. Ja ово не исгичем као при- 
говор, јер сам већ спомеиуо да je прнликом распра- 
ве буџета, и те како потребно, позабавити се и no- 
литиком a поготово након познатих посланица и 
пунхтација. 

To се оправдава и тиме, што се ово Претста- 
вништво скоро кроз цијелу прву годину свог засе- 
дањз, naJMaibe задржавало и бавило политичким пи- 
тањима. Јер преко 40 разних законских предлога, 
који су били у расправи, скоро сви су имали еко- 
номски, културни и социјални карактер, a само су 
се два нли три законска предлога одиосила на по- 
литичка пнтања. 

Дакле, ja не приговарам тој опширној политич- 
кој расправи у генералној дебати, али сам ипак 
био 3-.6РИНУТ, да се та политичка расправљања не 
продуже и кроз ову специјалну расправу, зато што 
сам приметио, да у једном угледном београдском 
листу излазе политички говори тшјединих посланика 
скоро у целосш, док су се говори оних посланика 
којн се нису бавили политичким питањима, једва 
спомиљали и то још са напоменом да се тај пссла- 
ник није осврнуо на политику. 

Ja верујем, да je за новине и један део јавно- 
сти много зацимљивије расправљање чисто полити- 
чких питања. Алн, у садашње тешко време опште 
привредне депресије велика већнна нашег парода, a 
то су сељаци, радници, заиатлије, трговци и сви 
приБредпици, очекују од овог Претставвиштва, да 
насгави свој рад у досадашем правцу и да се у 
глевиом бави сређиваљем прнвредних, културиих н 
социјалпих проблема, a полнтизираше да препусти 
онима који су кроз толике године после уједињеша 
истицали, iia и сад истичу, разне политичке пактоЕе 
и пуцктације. 

Немојмо заборавити, да смо на почетку засе- 
дг11,а, у Адреси, истакли да je наше народно бога- 
тство опало, да je услед опадања куповне снаге 
земљорадника, занатство осиромашило, трговина за- 
стала и да индустрија ие може да нађе довољно по- 
трошача. 

Наш je циљ и задатак да, у сарад1ви са Кра- 
љевском владом, тражимо пута и начина, да се пре- 
броди ово тешко стаље са што мање штете no нашу 
привреду. 

Ми ћемо лако средити наше политиче прилике, 
ако нам успе да првенствено поправимо нашу општу 
народну привреду. Кад подигнемо народну привреду, 
лако ћемо средити и лржавне фннансије, na he тако 
И овај буџет бити реалан. Ja ca задовољством исги- 
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чем, да се са овим мншљењ?м слаже и велика ве- 
ћина Народног претставништва, јер je то својим до- 
садањим радом потврдила. To потврђује н чињени- 
ца, да се у расправи o буџету Министарства пољо- 
привреде изређало преко 20 говорника. 

Сем Министарстеа полЈОпривреде, ла нашу 
општу народиу привреду исто je тако важно и 
Министарство трговине и индустрије. У том Мини- 
старству води се државна брига o свима осталим 
гранама привредног живота. Од тог Министарства 
углавном зависи, како iieMO унапредити наше зана- 
тство, како ћемо разгранати нашу трговину, како 
ћемо подизати и проширити нашу домаћу индустрију 
како IICMO сакупити и очувати наше властите капи- 

тале за развитак нашег нопчарства у корист опште 
народне привреде. 

Cne су ове гране опште привреде подједнако 
важне. Но према времену у које се o њима распра- 
вља, веке су више a неке мање актуелне. Ja сма- 
трам, да je за сада иајважније да се посвети што 
већа брига и пажшз нашој извозној трговнни и на- 
шем новчарству. 

Диспаритет цена између пол^опривредних и 
индустриских производа тешко терети пашег сеља- 
ка. Наша je држава сељачка и зато, кад хоћемо да 
привредно средимо државу, морамо привредно по- 
дићи у првом реду сел.ака. Сел.ак he се приБредно 
поди11И, кад му омогућимо да он своје производе 
м оже што повољније да прода, да получи бар оне 
цене које одговарају његовим скромним потребама 
за набавку најпотребнијег. Истина je, да се ценера- 
внају no светском тржишту, да je производња no- 
љопривредних производа знатно порасла, a no- 
трошња се умаи.ила, да се државе, које су 
куповале раније од н^c те производе, огра- 
]jyjy од нашег увоза cise тежим уветима. 
Истина je, да контннгенгираље преференцијал и 
клирннг отежавају извоз, али што су веће запреке, 
тим више треба уложити труда, знап.а и окретно- 
сти  na he се нпак получити повољнији успеси. 

Предратна Србија, за време царинскога рата 
са Аустријом, била je у сличном тешком положају 
Она je ипак све тешкоће сретно пребродила, a није 
имала ни отвореног пута преко мора. Ми сад имзмо 
своје море, које nac веже са целим светом, имамо 
у Солуну слободну луку, a Дунав иас веже и са 
западом и са истоком. Зато и ми треба да пођемо 
тим правцем na да нам буде, као што смо у Адре- 
си каззли, чуванзе старих и отвараше нових тржиш- 
та за наше пољопривредне производе и добро сми- 

шљена организација шиховог извоза, један од глав- 
них задатака наше политике. 

Како je ради поменутих потешкоћа отен ана и 
скоро онемогућена слободш трговина појединцима, 
трговцима од струке, држава je била присиљена да 
осиује полудржавце ус^анове са злдаНом да    руко- 

воде изозну трговину. Tako je основано прнвиле- 
говано извозно друштво, које се бави извозом жита 
кукуруза и вина, a за извоз стоке и свиња имено- 
ван je посебан одбор од произвођача, задругара и 
трговаца. Taj одбор се бави извозом стоке. Има до- 
ста и оправданих приговора пословању тих повлаш- 
ћених установа. Са овог места већ je раније захте- 
вано да се тај рад подвргне јачој коитроли. Ja нећу 
да се упуштам у критику тога пословања npe него 
се то поправи, али држим да je оправдан захгев да 
се редовно објавл^ују количине н нмена извозпика, 
Задруга и произво1јача којн добијају одобре111а за 
извоз. Јавност треба да зна, да ли се тнм устано- 
вама неопрапдано користе појединци или те уст-- 
нове служе општој принреди целине. 

Поред промкцања наше извозне трговине као 
штј сам споменуо, за пашу општу привреду још je 
нарочито важпо и сређиваље нашег новчарства, но- 
вчаног тржншта, кредита, улагача, укратко банкар- 
ства. Земљорадња овиси од доброг тла и семена, од 
начина и умешности обрађивања, na ипак се без до- 
брих климатскнх прилика ne могу получнти најбољи 
успеси. Без доволлш потребпе влзге или наводња- 
Baiha не може бити дсбрсг плода. Што je наводња- 
вање за пољопривреду то je капитал и новчарство 
за све гране привреде. Без готребног капитала не 
може напредовати ви занат, ни трговина, ни пољо- 
привреда, ни индустрија. Ми смо у сопственом капи- 
талу врло снромашни. Оно мало капитала што се 
кроз дуги низ година сакупило no новчаним заводи- 
ма, стајало je, до npe годипу, па располагаље за 
привреду. Услед познатих^прилика, ти су се капита- 
ли почели изваачнти из повчапих завода и држава 
je »шрала издати посебне одредбе, како би сачувала 
и новчаве заводе н улагаче од великих губитака- 
Овакво стање не може остати трајно и дужност je 
свију nac, да тражимо пута и начина да се то 
уреди. 

Г. Миннстар трговипе изјавио je у свом експо- 
зеу да се на cp,ljHBa.hy овог проблема већ ради, na 
hy, у пуном поверењу да ће се то што прије и no- 
вољно решиги, гласати   за овај буџет. 

Потпретседиик Карло Ковачевнћ: Има реч 
r. Страхиња Борисављевић. 

Страхшва Борисављеви!!: Госиодо народнн 
послапици, ja сам o овоме буџету у своје време го- 
ворио у Финансијском одбору, na немам потребе и 
нећу сада o њему детал.нпје говорити, али желпм да 
у овоме моменту поменем само једну чип^ницу и 
упозорим господина Миинстра тргопиие на следеће: 
Ja сам прсставник краја, који има искључиво једну 
привредну грану за извоз, a то je сточарство. Цело- 
купна стока из мога кра;а упућена je на извоз a 
Грчку. Иако he кроз два месеца почеги сезона изво- 
за, апелујем на Министра трговине, да благовремено 
припреми ту  кШЈенцију са Грчком, да не би у нај- 
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већем јеку извозие сезоне дошли до каквих сметњи. 
У прошлој години Министарство je показзло пуну 
вољу и напоре у томе привцу и ми смо успели да 
закључимо конвенцнју са Грчком и добијемо контин- 
генат од 640.000 комада ситне стоке за извоз. Наш 
народ, и ако ннје успео да изиезе све што му je стг- 
јало на расположељу, нпак се у главном задовољио 
са оним што je Министарство трговине постнгло, na 
je жеља нашега народа да Министаретво покаже и 
ове године исту вољу у томе правцу. 

Такође бих молио r- Министра да се 11ашој Cer 
лунској зони посвети мало пише пажње и да та зо" 
на, ако не може да претекне у организацији Грчку, 
бар буде љој равна, како се више не би догађало', 
да наши продукти буду транспортовгни преко Грч- 
ке, a не преко наше зоне. Зато je потребно посве- 
тити мало више пажње тој зони, да би се наши rpa- 
ђзн-л приволели да своју стоку и своје артикле уоп- 
ште превозе преко наше зоне. 

Господо, једна од најважнијих ствари у погледу из- 
воза стоке, o којој говорим, јесте потреба да сество- 
ри ветеринарска конвенција с Француском. Мене чуди 
да наша држпва није до сада успела да ту ствар 
сврши, јер то би нам у извозу донело велике кори- 
сти. C тога апелујем на r- Министра трговине и искре- 
но ra молим, да поради na томе да до те конвен- 
ције што пре дође. 

Господо, имају11и потпуно повереи.е у r. Мини- 
стра трговине и ивдустрије, ja изјављујем да liy 
гласати за предложени буџет. 

ПотПреШседник Карло Ковачевић: Реч има r 
Иван Лончар. 

Иван Лончар: Господо народнн посланици, као 
народни посланик cpesa крањског, у коме има, no- 
ред већег броја фабрика ципела, стотине и стотине 
већих и мањих обућарских занатлија, сматрам за сво. 
ју дужност да у интересу ових, који данас тешко 
пате, проговрим пар речи. Beh дуго година тим на- 
шим подузећима.и нашим занатлијама прави јаку конку- 
ренцнју ческо велеподузеће Бата. Тешка je била onaj 
конкуренција још прије , док je рздно Бата у Ческо 
и плаћао наше царине, иеподношљивз je посгала за- 
дње две године, кад je Бата подигао у Вуко- 
вару своје фабрике и може да изради дневно no де- 
сет хиљада пари ципела. Са својом капнталном јако- 
шћу, са својом вештом рекламом кадар je да сасвим 
уништи наша већа подузећа, a на сваки начин u све 
наше мале и најмање занатлије. Није у интересу 
паше земље, да се такво једно подузеће, које ради 
и са највећом рационализацијом, које само гледа на 
то, како he штедети на радницима и како he ca нај- 
мгње радника постићи najBeliH ефекат, да се једно 
такво подузеће превише прошири. Beh има на стоти- 
не беспослених радпика ове струке у нашим краје- 
вима и наше занатлије немају шта да раде. Зато мо- 
лим господина  Мицистра трговине и индудтрије, дз 

више чува ту грану нгшепривреде и нека припЕзи, 
да рлд ове ту1је фабрике сасвим не упропзсти наша 
до сад добра подузећа и наше тешко^ оштећене 
заватлије. 

Потпрстседник Карло   Ковачевнћ:   Реч  има 
r. известилац Кунтарић. 

Известилац др. Анте Кунтарић: Господо на- 
родви посланици. Време за ову буџетску расправу 
и сувише je кратко иако je буџетска расправа 
једпо од најважпијих права Народне скупштине. 
Зато готово сви ми посланици, који суделујемо у 
овој расправи, цмамо управо неки становити страх 
од претседништвз Народне скупштипе и морамо на- 
стојати да будемо што краћи. Тешко je осврнути 
се у кратком говору на многе проблеме, који засе- 
цају у ресоре појединих министарстава. И Мивистар- 
ство трговине као и Министарство пољопривреде 
јесу два минлстарсгва, која су од еминенгне важ- 
ности у решавању привредне кризе и привредних 
проблема у нашој земљи. — 

Ja сам ueh у начелној дебати гоаорио o узро- 
цима one кризе и лепо je г. Мивистар трговине и 
нидустрије изјавио, да ми можемо само са станови- 
том снгур:ошћу да пратимо појаве које означавају 
кризу и њене последице, али • сам узрок у нстини 
je тешко Halm. Обично се каже, да je ова велика 
светска депресија настала услед катасгрофалног пада 
цена. Каже се ззтим, да je аграрва прозводња интен- 
зивна и рационализирана, механизирана итд. 
и навађају се бројни разлози који су довели до хн 
перпродукције аграрних производа, која je уродила 
последицом катастрофалног пада цена аграрних про- 
извода. Међугим, разлог те кризе je мвого дубљи. 
One што сам ja већ у пачелпој дебати казао, раз- 
лог je у померању, које je настало у целој светској 
привреди, која није вођена са системом и није 
могла да издржи ону ксординацију између производ- 
љ° и потрошп.е. 

И кад имамо ту чишеницу пред очима, треба 
да пођемо за корак далЈб. Ми можемо да пратимо 
које су последице тога померања и ми можемо да 
пратимо развој, који je настао у светској трговини, 
a који се очитује у огравичељу слободне трговипе. 
Слободна трговина за време ове нечувене економ- 
ске депресије доживеда je свој слом, кад je Енгле- 
ска, као протагописта те слободне трговине, од ње 
отступила. Тиме што je увела контигентира1Бе робе 
и спровела општу царинску тарифу, она je устаио- 
вила преферевцијале и стнорила реоне са којима 
рзди и спроводи нзмену добара. Данас je у исгинн 
тешко водити трговинску политику, кад нема сло- 
бодне трговипе међу појединим државама, јер orpa- 
ничепЈа насгала међу свима земљама, коче љезино 
правилно функционисање. O том je r. Министар трго- 
вине опширно говорио и поднео конкретне податке. — 

Једино би се осврнуо  још  ва  један^ррло ва- 
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жан проблеи, који je овде споменуг, a то je проблем 
нашег новчарсгва. Наше новчарствво преживљује давас 
тешку кризу. Не само да прежив.Ђује тешку кризу, 
него je уопште заипо у тако тежак положај, да 
више не може да врши оне функције у народној 
привреди, које новчарство no својој природи има 
да вршн и то с тога разлога, шго je новац, 
услед неповерењз у новчане заводе, избегао своја 
нормална тржиита и банчине шалгере. Услед по- 
машкања тога повереша, он апсолутно не може да 
служи у продуктивве сврхе. — Он се у глзвном 
троши у непродуктивне сврхе, или се тезаурира, a 
у много случајева опажамо и бегство у нноземсгво! 

Сад настаје питање, како да се то поверење 
поврати, јер je у истини Kpajifae време, да се у na- 
me новчарство донесе нека сређеност, да се повра- 
те функције, које су до сада новчави вршили заводи. 
Јасно je, да je то могуће спровести законодавним 
путем и са свима оним чињеницпма, које делују по- 
вољно на враћање тога повереша. 

Ja бих овде био слободан да споменем једав 
наш иајвеНи новчани завод, a то je Прва хрватска 
штедионица. Прва хрватска шгедионица пије снмо 
питање Савске бановине, она je питап.е целе наше 
земље и целокупие наше привреде, јер Прва хрва1_ 
ска штедионкца има своје подружнице у целој на. 
шој земљи, ona je интересирана у бројиим индустриј. 
ским предузећима, које она финансира и управо даје 
обртви капигал, a која су била потребна нашој на 
ционалној привреди и која су такође требала да до 
прииесу развитку наше националне привреде оних 
индустријских грана, које ми нисмо могли иначе при- 
ватним капиталом у својој земљи да  развијамо. 

Зато питање Прве хрвагске штедионице вашег 
најаећег новчаног завода, који имаде још данас улог 
на штедњи преко 5 милијарди динара, то питањб 
као и осталих новчаних завода требаће хитно и са 
најефикаснијим мерама  релити. 

Г. Министар трговине такође нам je дао знати, 
да he се донети ново законодавство o банкама, o 
градским штедионнцама у самоуправи и штедиони. 
цама бановинске самоуправе. Безуветно да je то Арло 
важан закон. Данас градске шгедионице и бановин- 
ске штедиовице не почнвају на здравој основи, јер 
данашље законодавство није пружило Иити њиМз као 
нозчаним инсгитуцијама, вити као иривредном фак. 
тору, ono значеље, које би  они могли да имају. 

Ja бих коначно бно слободан да се осврнем још 
на једну грану, која спада у ресор Министарства 
трговиве, то je питање промицања нашег туризма. 
и промета странацз. Наша земља од после уједи" 
љења нагло je почела да важи, нарочито у Средњо 
Европи, као туристичка земља. Ова je ca својим ле 
потама, са нашим лепим Јадранским Морем привла^ 
чила сваке године ве/шки број странаца и тај je број 
све до појаве опшге саегске кризе бидао све   већи. 

И ако je raj туризам и промет стрчнаца доносио нашој 
земљи огромну корисг, и ако je raj промег сгранаца 
у нашем плаћевном билансу зиачио једну огромву 
активву ставку, која се пеа>ала према веродостој- 
ним подацнма до 300 милиоиа динара годишње ипак 
туризму није било посвећивано доста пажње и ни- 
је било до олзно разум.Јвања, које ова привредна 
грана заслужује no својој важносги не само за промет 
сгранаца, не само за подизање пасивннх крјајева, за 
нашу пропаганду већ и као наш еминептпо нацио- 
палаи привредпи проблем, видимо na пр. у буџету 
Министарства трговине ставку од 900 000 дннара за 
промицање туризма, 

У истини, господо, ако ии објективпо гледамо 
на величину те своте и ако ту своту упоредимо са 
оним дохотцима и преимућствима које нам туризам до- 
носи, онда морамо констатирати, да je та свота и 
сувише мала да 6и задовољила оне захтеве, које 
паша земља, наш туризам и цела наша национална 
привреда поставља. Ми морамо биги свесни тога да 
многе наше суседне земље, нарочито Аусгрија, Ита- 
лија и још неке друге полажу нарочиту важност на 
туризам, као можда једну активну ставку у своме 
плаћевном билансу. Мн имамо у истини унаточ ле- 
пота na ue земље, да водимо тешку борбу са сусе- 
дима, који су подизањем летовалишта и купалишта 
учипили, да им ни са нашим управо примитивним 
средствима не можемо успешно да копкурирамо. За 
то, за поднзање туризма требајда имамо разумевања 
не само у пропагапди, јер пије довољно да само 
Министарство или наше управне nnuctu пропагирају 
наш туризам у сл.ши и no typHCTH4KHM бироима, већ 
треба за туризам допринети разна сретства успешна, 
да се промет странаца повећа и да госгиј који до- 
лазе у наша летовалишта и купалишта, осете да 
наша земља може мирно конфоргом н лепотама кон- 
курирати осталим суседним земљама. И зато бих ja 
у првом реду нагласио, да осим ових материјалних 
сретстава, која у даиашње време тешке депресије, 
морамо скромно доприпети, али зато можемо да на- 
IJCMO могућности да се туризам унапреНује админи- 
стративним мерама, које нашу државву управу ни- 
шта ne коштају. Ja бих споменуо, да би тр^бало 
донети што пре закон o уређењу хотелске инду- 
стрије нпц закон за унапређеше и олакшицу за хо- 
телску индустрију. Једно од највећих сметши ра- 
звоја промета странаца, нарочито кад имамо да се 
боримо са купалиштима. која no свом комфору мо- 
ry и да конкурирлју, нашим купалиштима и летовали- 
штима,јестоколностда хотелскаипдустријапије доао- 
љпо развијепа.Заготреба у првом реду да свратимо na 
жи>у нашем хогелијерству јер узалуд нама лепоте na- 
me земље узалуд се ми хвалимо красотама њепим, ка- 
квих нема нигде у целоме свету,ујалуд се хвалимо тим 
лепотама Јужне Србије, Плитвичких Језера и обале Ја- 
дранскога Мора, нишга нама неће то помоћи, ако ми 
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не будемо имзли лепе и уређене хотеле да људи 
могу да уживају у комфору, као што могу у дру- 
гим страним земљама. За подизање те хогелске инду- 
стрије потребно je да се донесе законодавсгво које 
би показало пут становнтом развоју и дзло стано- 
вите олакшице за унапређење хотелијерства, јер ми 
морамо да констатирамо чииЈеницу, да je хотелијер- 
ство презадужено у свим нашим купатилиштима. To je 
данас једна појава коју видимо и у осталим земллма, 
у Француској, Швајцарској, Аустрији и у Италији, 
где такође постоји криза хотелијерства. Ми, го- 
сподо, видимо да се доиоси становито законодав- 
ство свуда a нарочито у Швајцарској за санацију 
хотелске ии хустрије. Тим путем и ми треба да по- 
ђемо и ja сам уверен и да г: Министар трговине и 
индустрије и Kp. влада имају довољно рззумеваша 
за решеље овога проблема, и ja, као преставник 
двају најлепших срезова нашега Јадрана, апелујем 
на Господина Миннстра трговине и на Краљевсху 
владу да ова два закона: закон за унапређен.е хо- 
телске индусгрије и закон за олакшице зз хотелс.:у 
индустрију што пре донесу. 

Ja сам осим тога јуче нагласио да бн требало 
предузети становнте мере за олашицу na реферни- 
цама за бесплатан повратак турнста односво го- 
стију из наших купалишта, ако пробаве у тм купа- 
лиштима становито време. Ja o томе данас нећу го- 
ворити јер сам се на то neh навраћао и свршава- 
ју1ш ово мојих неколико мисли, ja бнх поноао апе- 
лирао na r. Миннсгра, да посвети нарочиту пажњу 
на подизапЈе туризма и хотелијерства у иашој згмљи. 
(Пл^ескапЈе са узвицима: Живео!) 

ПоШПрешседник Карло Ковачеви!!: Реч има на- 
родпи посланнк г. Мирко Иајдорфер. 

Мнрко Најдорфер: Господо народни послани- 
ци, ми према најновијим трговачким уговорима има- 
мо посебнн   одношај за извоз   иаше стоке, a то су 
преференцијал и контингентираље т. ј. број стоке која 
се недељно може слати у Аустрнју. Ta се ствар мо- 
рала тако уредити да наши извозници не трпе ште. 
ту,  јер ако су премашили одређени   број,   онда су 
плаћали   аутономну, a не   уговориу царину,   која je 
била мпого већа него    уговорна. Стране су државе 
саме уређивале  извоз na од Министарсгва трговипе 
и ипдустрије   створеп je Завод за контролу   извоза 
стоке. ТрГЈвци,   који су видели да код таквог ста- 
ња ствари,  немају конкуренције,  картелисали су се 
и натерали цену   пашој   стоци на то,   да сте могли 
купити товљепог бика no 2,50 до 2, a и 1.80 дина- 
ра килогрзм, a исто тако и волове. Онда се родила 
мисао у пароду, да си треба сам помоћи, a помагао 
сн je тако, да сн je стаорио задругу за извоз сгоке. 
Стварајући те задруге, морали суузадружепи да ша- 
љу најпре молбу na завод за контролу стоке, да добију 
Контигенат н да онда   шаљу   стоку у Б.ч na тржи- 
ште. To je скј.ч.по ca многим   пеприликама, jtp се 

сматрало, да морају yhn у Савез задруга, ипаче им 
се ne да коптигенат.   Ja вам могу pehu да оваквих 
зздруга прије није било, јер нити je било преферен- 
цпјала   пиги   контигентирања.   Te   су  задруге сада 
сгворене због ових прнлпка. И то je велика неправ- 
да да се  ове   задруге   ne   сматрају   једпакоправне 
као друге задруге. Зато сам ja слободан овде изрећи 
то, да ове задруге no својој бити с.тадају под над- 
зор Минисгарсга трговине, и да je доста кад се ва- 
друга код   Судбеног   сгола регисгрира,   кад се ре- 
гистрира и код   Минисгарства   трговине,   a   касније 
кад се 20 задруга удруже у задружпи савез и тако 
одговоре задружпом закону. Господо, то ja из вла- 
стнгог искустза говорим,   то je довољно да несме- 
тзпо могу добијати контигепат и да могу нашу сто- 
ку лиферовати na вањско тржиште,   и постићи нај- 
већу цијену na тржишту. Дога1]ало се да се овакве 
наше задруге патерале, да се упксују у Савез и он- 
да су морале плаћати 2.400 дипара за извозницу за 
фопд Сапеза.   Дакако, онда je бно цео добигак из- 
гуољеп,  кад се порез платио,   царина,   трошак д-;- 
преме   и кад се тати   порез na пословни промет и 
2.400 дппара, и онда je цека стоци остала скоро на 
истој висини као што су домаћи   трговци   плрћали. 
Да се то у будуће ne догоди, ja бих молио, да се 
те вадруге   свако  схвзтају и да им се никаква  не- 
прилика ne прави.   Осим тога морам рећи сад,   кад 
су почелг радити   полЈОприпргдне   пецаре н кад су 
те n?u,ape   почеле праиити шпиритус из кукуруза н 
кромпнра, почело се товити благо. 

To благо he, дакако, бнти првог квалитета н ту 
упозорујем Министарство тргоиине да настоји доби 
ти ексконтингепт уколико фабрикапги пису сами тај 
екскоптипгент исходили. 

Господо,   друго литање које нас силно тигпти, 
то je nnTaibe   бапака.   Ви знате  да су бапке  једно- 
ставно затвориле шалтере, не плаћају никакве камате 
na улошке које су добиле,   a ни саме улошке,   као 
да je ca неба пало.   A што се ми тужимо,   то дође 
до глухих ушију. Ja мнслим да треба видети да ли 
je потребно   да   банке   иду  под § 5 или 6,   Друго 
потребно je, да се одмах изда један закоп, који би 
уредио   колико   која банка   или   штедиопица   може 
према своме акциопом капи^алу   примити   улога,   a 
не да примају na милијарде  улошка,  a после да за 
уложепи   повац   немају  покриЈха.    Дрз ro,   тражпмо 
закоп o јемству управног и надзорпог одбор: и вк- 
ших чиповника бзнака, за уложени новц и за плј- 

сирање истог, да се не може догодчти,   да су неки 
добили не знам колико   кр?дига,   a тај кредит није 
био ни чим огигуран,   и да се онемогући   да   неки 
виши чиновник за то дозије провизију. Ha тај начин 
he се поднћи повереље код улагача. Затим, још не- 
што  тр^ба  да се уради,   још   нешто би се морало 
законом yf едити, a то je, да се код дражби, кад се 
нешто продаје, кад се не догађа оно шго се догађа 
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приликом поргских^дражби,   да се продаја   врши у данас   у Јужној   Србији   јуре   аугомобили и   ауто- 
бесцење.   Приликом  дражби  мора сг пазити нз из- буси и дтњу и HOII/,   јуре   тјм) где су се   некада 
вестан процгнат вредности, који извесна ствар има, крздомице прозлачили караванч   или пешаца, сгре- 
и испод тога се не сме продати. Ha тај начин у озо пећи од заседа,  убистааа и пљачке. Данас се   про- 
злочесто време   спасли би се они, којима се стаари мет и размена добара врше и тамо на савремен на- 
продају.   Озим ззконом не треба банкама   дати то- чин, ма да су пре 1912   године били   познати само 
лика права и ne треба их толико фаворизирати. мењачи као   новчари. Данас je тамо таква  лична  и 

Затнм би требао бити свакако мањи каматп.ак имовнз безбедност, да нам чудноваго изгледају под- 
код емисионе, т. ј. код Народне банке.   Овај данаш- визи американских уличних рззбојника у тој напре- 
њи каматњак, тај je за најбоља времена.  За оваказ дној и богатој Америци. A овај   прогрес види се  у 
каматњак данас се нема разлога. Зато молим г. Ми- целој нашој   домовини   и у свакоме   погледу.   Они 
нистра трговине, да има доброту, да и он сам на- 
стоји, да се тај каматњак код Народне банке саизи, 
јер овако je сасвим немогуће. Код решавања дуго- 
ва, особито код раздуживања сељака, примили смо 
тако низак пнтерес, a У ломбарду код Иародне 
банке носи интерес 10%. 

И онда, господо, молио бих г. Минисгра трго- 

који мисле друкчије, сматрам да, no оној народпој, 
траже преко леба погаче. 

У нашој трговини и индустрији огледа се ве- 
лика делатност наше нације. Ту видимо нашу вре- 
дност, како у земљи тгко и изван ње, у односу са 
осталим државама. Унутрашња трговина н индустри- 
ја делају, господо, благотворно баш на спајашу на- 

вине,   да   Хипотекарна банка   гледа   да конвертира ших племена. Наши општи  унутрашњи интереси су 
саоје   самоуправне дугове.   Ти самоуправни   дугови такви, да се ми допуњујемо међусобно, тако да по- 
градова и појединих  места  су  сигурни  и  мора се стоји непрестано Kperaibe и струјање добара од Три- 
нешто урадити да у иностранству дође Хипотекарна глава до Ђевђелије. Наша разл^читост   привредних 
банка    до    тих    новаиа,    да   може те самоуправне области благотворно утнче, да се међу собоа допу- 
дугове преузети, како би се онај новац, који су са- њујемо и да једни другима требамо. Нама треба инду 
моуправна тел« дужна, предао онда становитим шге- 
диопицама и бткама, које су дале те зајмове за то 
да добију у нашој држави извесан и обилан капн- 
тал.   Хипотекарна банка   би  могла то учинити.   Ha 

стрија из Храватске и Слозеније, нама треба Јадранско 
Море, нама треба Дунав и Сава, нама треба Вардар- 
ска и Моравска долина, треба нам кукуруз и пше- 
ница активних области за   пасивне итд. итд. Па ко 

овај   начин би се опет створио  неки промет и свет    то може    раздвојиги? To   je једно   тело  са  својим 
би се полако примирио. A ако се створи у/гергње 
код народ«, да je то сигурносг и кодуправноги 
надзорног одбора и код чиновника, онда ise људи 
добити опет повереи.е у новчане заводе, na he опет 
новац који су извадили, метати у штедионице, јер 
им код куће нишга не носи, a и у погибељи су да 
им неко новац отме и украде. 

Ja зато молим г. Министра трговине и инду- 
сгрије, да ово неколико речи узме до знања и да 
изволи донети сходне одредбе. 

Пошаредседник Карло Ковачевић: Реч има 
г. Др. Тома СмилЈанић. 

Др. Тома Смиљанић: Господо народни по- 
слаиици, наша држава, na и Министарство трговине 
и индустрије као привредни њен орган, благитвор- 
но делају да нашој нацији створе многе и многе 
путеве напретка у свачом поглрду. Ми непрестано 
стремимо ка нашем бољитку, na мислим да често 
пуга нисмо довољпо ни свесни колико смо нш кли, 
поводећи се ваљда no оној наподној: Видимт испоед 
себе, a не ono што je било иза нас. Ми из јужних 
крајева, који смо живели у ономе варварском 
времеиу npe 1912 године, можемо, мислим, лакше 
да оценимо прогрес наше нације и у материалној и 
у духовној култури. Она варварства која сусе деша- 
вала npe 1912 године и у току окупације, сада су 
само страшне приче којима се деца ззстрашују Јер, 

оргавима без којих ne може опстати. 
Трговина и индустрија, као изрази приватне и 

државне делатности, руше чесго пута и све неспо- 
разуме које ствара дневпа политика. Зар нам није 
зато сјајан пример Италија, са којом одржавамо 
многе трговинске везе, успркос свих несрећа дне- 
вне политике? Или пак слгбе везе трговинске са 
Француском, ма да смо иначе везани побратимством 
са бојних поља у минулим ратовима? 

Господо народни посланици, Јужна Србија ода- 
је свако признање нашој држави и нашем Министру 
трговине за све напоре учиЈБене за н;:ш општи бо- 
љитак, a посебицеза велики напредак у Јунгној Ср- 
бији. Ми не cyMibaMO да he нам наша држава и 
наше Министарство трговине и даље поклањати сву 
п.жњу коју заслужује^о. Ja hy овде изнеги веко 
лико важних riHTaiba која треба решити, да бисмо 
имали МЈгућности, да сву своју делатносг шго боље 
развијамо. Пре свега, говорићу o пигању теригорије 
Трговнчко индустријске коморе у CKon;by. 

Господо, дангтЈња тершор'j'лна подела наше 
коморе je таква, да многи срезови који приаадају 
административно Вардирсој бановини у поглеЈу трго- 
вачких комора, припадају другим средиштима. Ha 
тај начин, ради решавања својих спорова или ради 
своје делатчости, наши људи Mnpaiy да иду на више 
месга. Мишље11.а смо, jrp говорим и у име народних 



178 KLIII Редовни сасганак — 18 марта 1933 г. 

посланика ЈРСД нз Варларске банозине, да наша 
комора обухвата границе наше Бановине. Натајначин 
уштедило би се у иремеиу данас, када треба да бу- 
де време новац, Г. Претседник Владе и г. Министао 
трговине дали су обећање, да he кроз фипанцнјскн 
закон за ову годину унети једну оцредбу и тиме 
исправити овзј недостатак у адманистрацији наше 
Трговачко—индустријске коморе. 

Господо, желели бисмо, да се ово исто уради 
и у погледу компетенције филијала Народне банке, 
и Хипотекарне банке, јер за Вардарску бановину 
имамо главне филијале ових банака у Скопљу. 

Господо, једно важно питање за васпитаи.е за- 
иатлијског женског подмлатка јесте плаНање таксе, 
школарине § 318a Закона o таксама, ne предвиђа, 
да ову школарину имају да наплаћују и бановин- 
ске школе. Насгала je помет11,а прошле године при 
упису ученица у занатлијским школама. Мн знамо 
да ове школе служе за стручно образовање широ- 
ких маса. У ове школе долазе сиромашни ученици. 
Но није толика тешкоћа у самоме плаћању тих Tan- 
ca, колико што се тешко долази до свих уверења 
и докумената, који су потргбни зз упис ових уче. 
ница. Надам се, да ће се ово поправити, те да he 
нам се идуће године вратитн у занатске школе све 
оне учевице, које су ове године остале код својих 
родител,а   да плету чарапе. 

Господо, no Закону o радњама од 9 марта 1932 
год., иастала je у Јужној Србнјн велика тешкоћа 
код занатлија. He треба заборавиги, да се у погле- 
ду увођења овога Закоиа направио приличан скок 
за ваше људе na Југу, који ннсу прошли кроз за- 
натске школе и тиме стекли све квалификације које 
тражи овај закоп. He треба заборавнти, да смо до 
1912 године били у том погледу без икакве закон- 
ске KOHTpoie, сем у неколико есиафа. После 1912 
проширена je на Јужну Србију привремеиа уредба 
према Уставу КралЈевине Србије и закону o радња- 
ма од 1910 голние; тада су насгале регисграције 
и одређнвање квалификацнја заватлија. Сада пак 
имамо овај закон o радњама, који je добар, али који 
се не може спроводиги у Јужиој Србији без тешкоћа, 
јер вам je познато на коме се културном ннвоу на- 
лазе TaMomihe занатлије. 

У том смислу желелн бисмо, дасе направи изу- 
зетак од прописа ов:га закона, те да се дозволн да 
занатлије извесне своје прерађевине могу продавати 
и на пијацама. O томе би бааовина донела ур?дбу. 
Ha овај начнн помоћиће се много напшм занатли- 
јама. 

Познато вам je даље, да још у Јужној Србији 
цветају многи занати. Али савремени живот захгева 
да се ти занати усаврше, јер he иначе изумрети. Ра- 
ди усавршавања наших занатлија, постоје вечерњи 
курсевн у занатлијским школамз, као и једна мушка 
аанагска школј.   Желели бисмо,   да се ова стручна 

занатска школа постепенопретвори у средњу технич- 
ку школу. Наше занатлије вапију за овим, јер н са- 
ми увиђају, да се више не може радити на старо- 
времскп начин, али немају MoryhHOCTH да оспосо- 
бе себе за данашњи жнвот. Ja мислим, да nehe бити 
тешко, да се још идуће године отвори први разред 
средње техничке школе у Скопљу. 

У односу на суседне земље и спољну трговину 
имао бих да умолим и затражим ово: Прног маја 
истиче трговински уговор и аранжман између нас "н 
Републике Грчке. Да не бисмо остали укочсни и у 
невреме, требало би благовремено зшочети нове 
преговоре и поново васпоставити уговорно стање од 
1 маја na за годиву дана. Исто тако, требало би 
учинити све да се стшрг трговински односн са Ал- 
банијом. Наши погранични крајеви према овој су- 
седној земљи вапију за тим, a исто тако и погра- 
нични крајевн Краљевине Албаније према нама. 

Hehy да вас замарам, господо народни посла- 
пици, o питању банкарства и o привилегованом дру- 
штву, јер су вам та питања и сувише позната. Ми- 
висгар трговине и индустрије улаже много напорз 
да ликвидира олијумско питаље. 

Желелн бисмо још, да се. учини све што се 
може, те да се појача потрошња стоке и сточних 
пронзнода, кбко на дома110ј пијаци, тако и на стра- 
ни. Идеал би био, када би се у нашој слободној зо- 
нн у Солуиу створили силоси и леденице зз чувзње 
млечних пронзвода. 

Министарство трговине дела, као што де^а це- 
ла држанз, да створи све олакшице радн еконсм- 
ског просперитета наше земља. Данашњи г. Минн- 
стар трговине и индусгрије, претставник je Јужне 
Србије, човек je пун знања и искуства, како у no- 
гледу наших унутрашљих прилика, тако исто и cno- 
љашних. Ja нерујем, да he он уложити сав потр:- 
бан напор за цечу нзшу земл^у, a nehe заборавнгн 
и свој завичај. Hehy да га замарам Ha6pajajyhH му 
све наше потребе, нити пак спецнјалне потребе зз- 
натлија н произвођача из срезова галичког и горљо- 
дебарског, које ja претстављам, јер су му те потре-. 
бе исувише познате. 

Ja верујем у непрестани напредак наше земље. 
He губим вере да herno успркос свих тешкоћа, 
пребродити ову страшну кризу, коју народ из мт 
краја зове гриза, јер гризе. Имгм пуно noBepeibe у 
данашњу владу и гласам за овај буџет. 

ПоШпретседник fl$. Авдо Хасанбеговић:Им1 реч 
народни посланик г. Душан Живојинов;:ћ. 

Душан М. Живојиновнћ: Господо посла- 
ници, Beh je дуже време како нисам изашао на ову 
говорницу, да говорим као народни посланик свсга 
краја. To долззи отуда, што сам стално био везан 
пословима у разним законодавним одборима, чији 
сам био члан и узимло y4etiiha у претресаљу разних 
пројеката законл, који су подношени Народној скуп- 



Стенографске белешке 179 

штинн na решење. Исту срећу нмзли су многи моји 
другови народни посланици, те и они ннсу говорили 
у овом Дому, јер су и они бил i заузети у разним 
одборима. 

Мислио сам да узмем учешћау начелиој дебатн 
o буџету за 1933-34 годину. Али, кад сам видео да 
су многобројни посланици додириули у главном 
све теме, као и они који су говорили раније, ja сам 
због тога одустао од говора у овој дебати, јер др- 
жим, да ne треба да се понавллмо говорећи оно, o 
чему се мање више већ једном говорило. Нерадо 
гопорим за галерију, Beh само оно што треба, ства- 
рно и за народ. 

Данас се претреса буџет Министарства трго- 
вине и индустрије. Учннићу један мали увод, na hy 
говорити o буџету Миннстарства трговине и инду 
стрије и молим, да ми се се укаже од ваше стране 
пажња и да ме сзслушате, тим пре, шго нећу бити 
у своме говору дуг, јер не желим да вас ззмарам. 

Слушао сам у овоме светом Дому одличне 
говоре наших посланика, који траже строгу штедњу, 
који вапију да се привредна^ крнза ублажи, да се 
побољша тешко стањс наших сељака и занатлија, 
радника, и трговаца, да се донесе закон o разду 
жешу сељака итд. Поред овога биле су"и жучне 
критике пункташа, бивших министара, који xohe да 
се подели на државице наша велика Југославија, 
која je створена крвљу најбољих паших синопа. Више 
од милиоп наших сннова дали су своје жнвоте у 
светском рату за ову државу. Ти пункташн у чијим 
je. рукама била судбина наше Југославнје, док су 
били миписгри, нису тражили н.епо раскомада1ве. 
Мнаги наши јавни рацницн из недавне прошлости, 
који су сањали и читаве књиге писали за време 
силне и Moiine Аустрије, да се васпостаси велика 
Југославија, били су вешани у Босни и Херцеговини, 
Војводини и Хрватској, јер су их сматрали као из- 
дајнике. (Одобравање). 

A шта чине данас наши пункгаши? Они xoiie 
да руше нашу велику Југославију. Наша je Краљевска 
влада размазила ове пункташе. Сваког оног који 
ради против јединства наше Југославије треба по- 
слати на вешала као што су вешани наши синови који 
су пером (Гречи радили да се сгвори велика Југо- 
славија. Радећи овако, наступиће мир у нашој земљи. 
Ha тај начин можемо несметано радити и на сређи- 
вању прилика у нашој земљи. Доста je било трза- 
вица и томе треба учиниги крај. 

Зз мене je утешно, кад сам чуо из устл Прет- 
седника Краљевске владе др. Милана Сршкића у 
Народној "скупштини, да he се уовој скупштинској 
сесији поново изиети на претрес закон o раздужењу 
сељака. Мора се nahii начин да се сељак раздужи 
како би му се омогућило, да се мирио посвети ре- 
довном своме делању на имању, je p тиме и наша 
Југославији моле се опрзвити од прнвредне   криве. 

Поред раздуживања сељака мора се воднти рачуна 
и o занатлијама и трговцима, јер то паралелно иде 
са раздужењем сељака. Надаље г. Претседник Владе 
изјавио je готовост, да поднесе још у овој скупштин- 
ској сесији на решеп.е и o закоњење многобројие 
корисне закона по 'народ. 

Ja сад да пређем на буџет Министарства трго- 
вине н индусгрије немам много да приметмм o овом.бу- 
џету. Могу само констатовати, да жалим што je буџет 
много скресан, те ие може датн повољне резултате. Ha 
буцетима Министарства правде, пољопривреде, војске 
и морнарице, затим и Мннистарства трговине, као 
најважније ресоре, није тркбало штедити, ако се 
желело, да у нашој Југославији буде пупа вера у 
правосу!^, у привреду, одбрану земље и развијање 
трговине, занатства и иидустрије. 

Дата ми je прилнка да на овоме месту изјапим 
пуну захиалност господину Министру трговиие и 
индустрије што je у заједници са Краљевском вла- 
дом донео нов закон o рад1вама. Тиме je, пре свога, 
извршено изједначење овог законодавсгва, a тако 
исто тиме je замењена и стара еснафска уредба, 
која више није била за наше новостворене прилике; 

Иовим Законом o радњама стварају се изгледи 
sa л^пу будућност и развитак занатсгва, трговине и 
индустрнје. Од овога закона и раднички покрет 
имаће користи. Само je потребно његово искрено 
извођење. Али, 6aai кад треба нови Закон да се 
изводи, појављује се у Финанснјском закону непред- 
впђен амандман, који из темеља мења нови закон o 
радњама. Питамо се, зашто смо донели један закон 
o радњаиа за целу земљу, кад се уношењем једног 
таквог акандмана упропашћује цео занатски кадар? 
Xohy да вам то објасиим. 

Још није уведен потпуно у живот нов Закон o 
радњама, a већ je нзрађен у новом финансијском 
закону уз буџет за 1933,34 год. амандаман у разделу 
Миннстарства трговине и индустрије и то: 

§ 40a) Додаје се нова тачка, која гласн: 6) да 
може уредбом извршити исправке штампарских и 
редакциских грешака зскона o радњама од 5 новем 
бра 1931 године с тим, да накнадно поднесе ову 
уредбу у Народном претставнишгву на одобрење. 
Kao и да уредбом може обнародовати и пречишћени 
текст Закона o радњама." 

§ 406) нов. ,Удружења предвиђена уставу 2 
§ 356 и стр. 1-2 ^ 391 Закона o радњама могу се 
по правилу основати за подручје трговинске и ин. 
дустријске ззнатске коморе. Ако се укаже потреба, 
може Министар трговине и индустрије no саслушашу 
надлежних трговинских, индустријских н занатских 
комора одобрити, да се помеауга удружења 
могу основати и за подручје више комора. 
AKO коморско подручје обухватавише бановинаили 
делове више бановина може Министар трговине и 
индустрије no саслушашу надлежних комора одобрити 
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оснивање посебпог удружеља за сваку бановину, 
односно зз део бановине или више делоза банситп- 

Минисгар трговине и индустрије no саслушању 
комора може одобрити, да се једно удружеље по- 
менуто у § 356 (2) Ззкопа o радњамз у смислу 
предњег наређења оснује за сва предузећа исте 
сгруке без обзира, дз ли иста имају карактер индус. 
тријске или занатске радње." 

ETO, господо народни посланици, као што ви_ 
дите, први цитирани амандман сздржава овлашћеље, 
да се могу увек чинити и исправке „штампарских 
редакциских« грсшака у Ззкоиу o радњма и издати 
некакав ,пречишћени" текст путем једне уредбе без 
икаквог споразума са ком^рама. A кад се уредба 
доноси без савеговаљз са коморама, онда .исправ- 
кама и пречишћаваи.има" предннђеног тгкста прети 
опасност Закону o радњама, a то није потребно 
објашњавати. 

Што се тиче другог амандмана да се измене 
§§ 356 став 2 и 391, став 1 и 2, та измена нма цил,, 
да се створи један иреседан, да се цела организа- 
ција занатских удоужења стгнн на погрешну линију 
и учини читав поремећај правилног развића занат- 
лијских организација у њиховим пословима. 

Мени je познато, да према донетом Закону o 
радњама коморе постоје да штите привредне инте- 
ресе. Оне имају и видну улогу саветодавних тела 
јавне управе, водећи рачуна o привредним иитере- 
сима наше целокупне државие заједнице. 

Не треба господин Министар трговине и ин- 
дустрије да заборави на важну чињеницу око изра- 
де целог закона o радњама. Колнко je проведено 
време у саветоваљу између законодавца и претстав- 
ника заинтересованих организација, док се постнгао 
споразум, o доношењу закона? Hehy овде набрајати 
тешкоће, које je требало савладати да би једном до- 
шло до компромиса после дугог уззјамног савето- 
ваља претставника привредних заинтересовапих ин- 
ституција и претставника Минисгарства. Ja сам ли- 
чно молио јуче Господина Министра трговиве и ин- 
дустрије, да благовремено повуче ова два ropu>a 
амандмана, која су предвиђена у Финансијском за- 
кону, који су без потребе унети на штету занатлиј- 
ског реда, Ако баш не могу да се попуку ови а- 
мандмани, онда молнм, да се даде пристанак бар 
путем овлаштеша, да се састави једна стручна ко- 
мисија од претставника Министарства и заиптере- 
сованих привредних институција која he ово питање 
проучити. У овом случају могла би да се повери 
целокупна ова радња и комори. Ja се надам, да he 
Господин Минисгар прихватнти овај предлог и неће 
дозволити, да ову најновију и тако велику текови- 
ну Министарства, овај Закон o радњама руши по- 
моћу ових амандмана a m штету занатског реда. 
To не треба да уради поготово onaj Министар Ko- 
ra су поздравили све зацатлије у  уверењу,   да   he 

no њему бити спроведеаа најлравилннја примена За- 
конз o радњама и са уверењем да he им он бити 
у пуној мери зашгитник. Ja држнм, да ме он неће 
демантовати. 

Да завршим: Уверен у добру вол^у данашње 
Кралзевске владе, да he спојим рздом, као и до 
сад, бнти од noMohn сноме народу, нарочито утеш- 
ком времену данашн>е привредне кризе, a уверен 
радом господина Министра трговине и индустрије 
да he on створити сва Moryha сретства, да наши 
ванати и трговииа дођу до HaJBeher просперитета и 
да наши аграрни производи нађу прођу у све črpa- 
ne земл.е и тиме oMoryhe ублажеп.е припредне.крн- 
зе наше земље, ja hy ca пуним одушевљељем гла- 
сати за буџет Министарствз трговине и индустрије. 
(Одобравзш?   и  пљесак). 

ИошареШседпик Карло Ковачевић: Има реч 
г. др  Кожул.. 

Др. Марко Кожуљ: Господо народни по- 
сланнци, два предговорпика певали су славоспеве 
нашој трговипи. Изгледа као да иде врло 
добро н као да све цвета. Међутим, статистика 
коју je издала Народна банка пре неколико 
дана, сасвим друкчије пева ту песму и каже 
да je паша спољна трговина пала за 620/о према о- 
ној од 1929 године a за 38% према оној 1931 го- 
дине. Дакле, значи да пашој трговини иде врло ло- 
ше, a да иде врло лоше, господо, јасно je no томе 
шго упутрг у вемљч имамо, према исгој статистици, у 
овој прошлој години 726 стечајева што већих што 
маших фирми и 1146 принудпих нагодби. Оне број- 
ке, господо, звуче поразно. One бројке значе ката- 
строфу паше унутрашње a one прве наше вањске 
трговнпе. Није, господо, ja мислим, ни г. Минисгру 
трговине пријатно да чује такве хвалоспеве од нар. 
послапика, кад он зна, да то ne одговара реалности, 
јер ми не морзмо да хвалимо онде где се хвалнти 
не може, или да се занашамо и да се опијамо неком 
cpehoM, кад те cpehe пема. Ja морам господо, 
одавде да кажем отворепо да ме извештај r. Мини- 
стра трговипе и индустрије ни најмаше задовољио 
није. 

He само да ме није задовољио, него мислим, 
да je тај извештај врло скроман и да скромпијн није 
могао да буде. A да стање наше унуграшље трго- 
вине, узрок, њенога пазадовања, као узроке пазадо- 
вања наше naihCKe политике, пије нам овде ни 
најмаше приказано и ми писмо из говора r. Ми- 
пистра трговнне чули ни једно објашњење ни 
разлоге, зашто се то догађа и који су узроци томе. 
Cne ono што je Министар трговипе нама казао овде, 
ми имамо у извештају Народпе банке у погледу 
извоза птд. To je само једна статистика, али Мипи- 
стар je требао да пам каже, шта je Министарство 
тргонине предвидело, да се наша ваљска трговина ne 
саио одржи у дапашњем стању, него да се повећа и 
ојача. Ми то нисио чули, господо, од Миннстра 
трговине, нисмо чули ни који су то разлози овим 
честим пропадањима наших старих трговачких фирми, 
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које су сто година трговале и радиле на добробит 
државе и који су рззлози оааком њиховом пропада1ву 
данас. Ми то можемо и сами да знамо, али, 
јз мислим, да je било упутио, да из уста г. Мннистра 
трговине чујемо рззлоге зашго je то тако. Ja hy го- 
сподо, само у крагком обиму да вам кажем оно, 
што нам Министар трговине није казао. On je нама 
прећутао овде сграшну истину, a то je да ми уопште 
немамо више новчарсгва, да немамо банкарства, да не- 
мамо више сресгава за трговину, ми немамо новаца, ми 
немамо подузећа новчарских, односно банака, које би 
трговину помггале, које би тргопини давале живота. 

И кад тога немамо, разуме се, да и сама трго- 
вина пресгаје сама no себи. Прећугао je г. Миннстар 
и то да нам каже, да je 48 банака затражило пзра- 
граф 5 закона o заштиги земљорадника односно да 
су престале деловзти. Он нам није казао ни то да 
су 42 бапке затражиле и добиле no новој уредби 
o банкама благодет да не раде. To значи блкзу 10D 
банака. Још су и неке друге банке тражиле ово, a 
нису добиле. Али, и оне не делују као и ове које 
су добиле тај благодет, јер ни једна нема више 
сретстава да плаћа и даје кредите. Ми више озбиљ- 
них новчаних ззвода немамо, јер ови, који данас 
раде, не могу се звати новчапим заводима или бар 
не могу се тако сматрати у оном смислу у коме 
смо ми сматрали новчане заводе. Један од највећих 
таквих завода у земљи Прва Хрватска Шгедиона, 
која je од Јадранског Морадо Муре држала тај наш 
привредни живот и држаласав обрт и трговину, као 
и све поморство у својнм рукама, која je имала огром- 
не суме улога малих трговаца, обртника и помораца 
са 150 хил>зда улагачз, тај завод више ne делује и 
не ради. A ca стране државе ne предузимају се 
никакви кораци да се испига, шга he pelin да тај 
завод не ради и шта he рећи те стогине хил.ада 
улагача, који не могу да добију улоге из тога зз- 
вода  као ни други трговци и привредпици? 

Taj завод имао je ne једну милијарду улога 
као шуо je рекао г. предговорник пего две мили- 
јарде. 

Taj je завод исплатио својим улагачима већ 
једну милијарду динара. On има на вересији око 
700 милиопа динара, a fberoBa имовина износи бли- 
зу 1 милијарде динара, према томе, као што видите, 
овај  завод није пасиван, дапаче, то je активан завод. 

Један je говорник јуче казао овде, да тај за- 
вод служи у црпе сврхе и да даје новац оним еле- 
ментима, који су радили против државе. Ja и ако 
нисам пи у каквој вези са тим ззводом, свечано про- 
тестујем у име привреде, ипдустрије и трговине, и 
тврдим да je то једна обичпз реч, која нема пикак- 
вог ослонца у истини, a могу само да кажем то, да 
тај човек одпоспо наш друг, није добро био инфор- 
мисан, na му je тако лако на језику та реч изишла, 
без темеља. Taj ззвод подигао je све наше веће хо- 

теле у сарадп1и Српске бапке у Загребу, који су: 
подигли и ипдусгрију и трговину и хотелство. Тим 
двама заводима ми сви са оне стране Саве и Ду- 
н;ва морамо да признамо рад на подизању госпо- 
дарском, економсксм и на националном јачању паше 
индустрије. У своме првом говору, ja сам казао да 
смо за нашу нзционалпу индустрију платили преко 
3 милијарде динара, a то je највише финансирала 
Прпа хрватска штедиопица. Она je дала пајвише 
ноааца, да ивдусгрија пређе у наше домаће руке. И 
сад кад су сви новчани заводп добили благодетп 
no § 5 и 6 Уредбе, пастаје питање, колико су ти 
заводм утерлли новца и шта су учипили са тим HOE- 

цем. Колико сам обавештеп, a ne зпам да ли je тач- 
но, да je укесано око 160 милиона дивара и изд&то 
ско 160 милиона. Сви новчани заводи исплатили су 
улагачима само 19 милиона дипара, a 42 милиона 
динара су отишли на плате чиновннка и режију, ко- 
ја je два пуга већа од суме коју су прималн ула- 
гачн, a остало je отишло na порез и друго. Ако 
се овако настави, ja сам то приказао у мојој ипге- 
пелзцији коју сам упутио пре пеколико месеци Ми- 
пистру трговипе и индустрије, сви новчани заводи 
појести he резерву и утрошити новац од улога и 
тако he осгати без икакве nape, a наши улози из- 
носе прско 10 милијарди. И кад трговци пропадпу, 
опда je бзнкама и нонзц пропао. Kao шго видите и 
ове годипе имамо ми ништа мање него 1872 што 
сгечајева шго принудне пагодбе, иду11е године ће 
тај број бити удвостручен, те he банке, у место да 
траже" солидне трговце, OTHIIH као веровници за сте- 
чајем'спојих дужника. Српска бапка потражује 348 
милиопа динара али je све то проблематично и кад 
пропздну тих 348 милиона дипара, онда су пропали 
и улагачи. Тако je ca пашом упутрашшом тргови- 
ном, a o вањској трговини нећу ни да говорим, јер 
ми знамо и ви сте чули да наша дрва не иду као 
што су ишла раније и да се наша рударска роба 
(бауксн и тд.)    ne   извози као што се пре извозила 

Зашто наша стока не иде као што je ишла и 
шта се све у том погледу подузело, да се наш 
извоз заштити и сачува? Hehy казати, да je због 
тога кривица na данашњем r. Министру, јер je он 
недавпо дошао у тај ресор, a знам постоји и мањак 
стручњака у Министарству трговине, да тамо фали 
jojj много и много чиновпика, али пека већа брига 
и пзжња морала се овој грани посветити. 

Господо, ми смо приморска земља, која има 
1700кмобале, која има толико силно богатство руде, 
да смо у том погледу прва земља у Европи. Ми 
смо као Приморска земља богати поморством, тако 
да имамо око 400.000 тона тешког бродовља, које 
лежи прнвезано уз обалу, a да нико не води o томе 
рачуна. Све су то поразне и тешке чињенице, које 
импонирају нама људима који живимо на мору и који 
можда гледамо свет другим очима него они у рав- 
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ници, који свега тога не виде; кад видимо да наш 
свет, којн je читав глобус пропуговао, данас скрште- 
них руку гледа na то сиње море, a не може нан.' да 
заради кору хлеба себи н деци својој. Некад кад je 
тај наш врло добар и радншан свет, мучннм рјдом 
no свету зарађивао кору хлеба no мору, данас он 
ne може na море да заради кору хлеба, и зато 
сасвим  другим  очима  гледа  и   просуђује прилике. 

Господо, ja сам мало пре напоменуо наш naj- 
већи новчени зааод, Прву хрнатску штедионицу, a 
сада hy да паведем само још једантужап пример, који 
no својим последицама ствара перасположе ii)e и у 
политичком правцу широкнх маса, тако да ми не 
треба не смемо да се чудимо него и да се питамо, 
како je и зашто je наш свет пошао у лево. Једап 
наш Приморац, који je 25 година пловио морем, 
оженио се, нма пегоро деце a стручњак je машиниста. 
Искрцавши се са брода којн je остао привезан уз 
обалу, јер посла нема, намеравао je да отвори ме- 
ханичку радњу у Загребу, да ишкола децу, nd да 
под старе дане може мирно да живи. Дошао je у 
Прву хрватску шгедионицу са уложном ки.ижицом да 
подигне свој новац. Међутим, није добио ни једне 
nape, a у џепу није имао ништа и дошао je к менн 
као своме познанику и тражио 2 динара да кули 
Vu кг круха деци за ручак. A таквих улагача ви 
имате господо 150.000, којн ne могу добити пи nape, 
које су зарађивали они и њихови родитељи a можда 
чак и шихови дедови. Тако и иде од усга до уста, 
од села до села, од града до града, од трговиве до 
трговине, од фабрике до фабрике и то се шири по- 
разно делујући. И тај свет, кад види да не може 
нигде да дође до зараде, na чак ни до својих соп- 
сгвених тешком муком зарађених njpa, пије чудо да 
се револтира. 

Господо, и у другим земљзма појавили су се 
слични случајеви, али je држава одмах скочила у 
noMoh банкам"', јер се не ради ту само o тим бан- 
каме, него o 150.000 улагача или o 5 милиона људи, 
који живе од тога. И место да се то питање схвати 
као питаље националне економије и финансија, пре- 
пушта се, да то cue пропадне, да се сгвар вуче из 
године у годину, je p то стање траје eeh трећу го- 
дину. Зар можемо и даље да то трпимо и да пу- 
стимо да све пропадне? И једнога дана кад дожи- 
вимо катастрофу свих ових завода, доживићемо ка- 
тастрофу 13 милиона наших грађана. Банкама треба 
помоћи a особито Првој Хрватској шгедиовици. 
Држава треба да нађе начина и пуга, да банке спасе, 
јер ћемо иначе потпупо упропастити привреду. 

Morao бих још много да говорим, али не смем, 
јерми je време на измаку, и ja hy само да запитам 
г. Министра трговине, што сам ra већ питао у мојој 
иитерпелацији другој или трећој, и у другим пита- 
н»има, дали би требало да се створи журан закон, 
али не на прешу, гдје би се морало звати привред- 

нике, морало се звати нпдустрију и трговину, да се 
нађе нзчин како he се ставити овај привредни за- 
мрли живот опет у живот; како he се ова колеса, 
која су ззпала у блато, како he се опет извући на 
раван пут, да се почне изнова и са трговином и са 
индустријом и са радом, да у нашем народу ство- 
римо веру, да je ова влада нешто подувела, да je 
ова влада нешто створила, да има кичму, да xohe 
да ради и да ствара, a ne да чекамо примере из 
иностраиства, шта he учинити Америка, шта he учи- 
пити Енглеска, и тек онца да ми на њиховим ле- 
ђима вучемо подуку. Ми смо држава и народ, који 
ннсмо тако заостали, можемо сами да пробамо не- 
што, можемо сами да кушамо нешто, na ми имамо 
снагу да сносимо одговорност и за cuoj рад, јер наш 
народ није тако кукавичан, да ту одговорност не 
може на себе узети. (Аплауз). 

Исто тако, господо, питање нашег сељака по- 
вукло се и останило je то раздужење на мртвој 
тачци. Видели сте, шта je друг Марковић ичнео, 
тера се још у Behy пропаст, још у већи трошак и 
беду. Сва та питања неминовно вапију да се реше, 
јер, господо, ако се та питања ne реше, ми heMo 
бити решени од народа и неминовно нас чеча осуда 
пашег народа једногласно. Ja сам свршио. 

Пошпретседник др. Коста Поповић: Завршен 
je прегретрес XIII Раздела буџета Министарства тргО' 
вине и ипдустрије. Прелазимо на гласање. Гласа се 
седеИ)ем и ycTajaibeM. Господа, која су против, из- 
волеће устати. Молим господина секретара да чита 
партију no партију овога  раздела. 

СекреШар Анте Ковач чита: XIII Раздео (рас- 
ходи опште дркавне администрације — управе) 
партија 848 no предлогу Финансијског одбора. 

ПотареШседиик др. Коста Поповић: Прима 
ли Народна скупштина партију 848 no извештају 
Фипансијског одбора? (Прима). Господа која су 
против, нека изволе устати. (Сви седе). Објављујем 
да je прочитана партија усвојепа према извештају 
Финансијског одбора. Изволите чути даље. 

За овим je Народна скулштина, гласајући се- 
дељем и устајањем, o свакој појединој партији, у 
смислу чл. 102. Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народној скупштини, усвојила цео буџет 
расхода и прихода Мннистарства трговине и инду- 
стрије, XIII Раздео и то од 848 до закључно паргије 
901 заједно са расходима и приходима привредних 
установа, према извештају Финансијског одбора. 

Пошпретседник др. Коста Поповић: Господо 
народни посланици, прелазимо на претрес буџета 
Министарсгва шума и рудпика. Има реч Министзр 
г. Павао Матица. 

Mimuculap шума u рудника Павао Матпца: 
Господо народни посланици, наша држава има све 
природне услове, да би се у њој могло развитн 
иатензивно и рациоизлно шумско господарство. 
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Прева најионијим сгатистичким иодацима цело- 
купна површина шумског зељншта у нашој држави 
износи 10,491.986 ха или 42% укупне површине зе- 
мље. Од тога je фактичио под шумом 7,720.015 ха, 
или 31% a остало je пепошумљено и непродуктивно 
тло у шуми. 

Од целе напред навецене пошумљене површине 
отпада на високе шуме око 4,000.000 ха, a остатак 
на средње, ниске шуме и шикаре. Из ових података 
јасно се разабире, да наше богатсгво у шумама ипак 
није толико, колико се обичпо у шнрој јзвности сма- 
тра, пошто за уредно шумско господарење могудо- 

ћи у обзир једино високе шуме, које запремају са- 
мо половину  фактично пошумљене површине. 

Поред тога постоји још отнорен проблем пошу- 
мљавања голети, крша и живих пескова у површи- 
ни од округло 800.000 хз, коме се у погледу пошу- 
мљзвања такође мора посветити пуна пажља. 

Код нас, државне шуме запремају готово поло- 
вииу свеукупне шумске површине, na се у том по- 
гледу примећује велика противност према осталим 
европским државама у којима преоплађује привчтни 
и општипски^ шумски посед. Због тога je код нас 
нешто другачија и основа шумарске политике инау- 
гурирана новим ззконом o шумама. 

Ha жалосг, државне шуме у Србији још увек 
нису разграничене, премда се тај посао ради већ ко- 
јих 40 година, a у Босни и Херцеговини разграниче- 
ње између државних и приватних шума je додуше 
проведено, али општинске шуме још увек пису на 
терену излучене, na су према томе државне шуме 
(као и неке приватне) још увек оптерећене сервиту- 
том паше и дрварења (т. зв. мере и балталици). 

Сем економског разлога врло je нажан и госпо- 
дарски разлог, и ради тога сам ja у овоме буџету 
предвидео суму од 3 милиона динара, која he омо- 
гућити да могу пословати око 20 комнсија, које he 
на томе разграничавапЈу радити. Te комисије како 
се надам, ако буду свршене све предрадње, имале 
би ночети свој nocao после 1 априла. 

Истовремепо са излучивашем опшгинских и 
сеоских шума у Босни тргба присгупиги и излучн- 
вању погодних земљишта за пољопривреду у циљу 
унутарње колонизације, којој je цил3, да добропо- 
љци и бројни бескућннци дођу до потребне обра- 
диве земље. 

Како je ca неограниченим и сервитутним шума- 
ма немогуће вршити рационално и интеизивно госпо- 
дарење, то pemeiby ових правних питања поклањам 
нарочиту паж1Бу, уважавају1ш код тога и финансиј- 
ско стање земље. 

Кредите ta радове око урећења бујица нисам 
иажалост могао вотиратн оним износима, који, ти, 
ииаче популарни радови, обзиром na економско и 
соци[ално значење захтевају, пошто радови око уре- 
ђења бујице'стаадју у еминентно ивцестиционе радо- 

ве, које >ам  у  озом  буџегском предлогу настојао 
ограничиги нз најмању меру. 

Свота у ту сврху je управо незнатна 37.000 
дннара. Разлозн зашто je примљен тај креднт у то- 
ликој своти јесу ти, што се стало на становиште, да 
се не може  ићи   ни у какве инвестиције. 

Доношење новог Закона o шумзма од 21 де- 
цембра 1929 године има се сматрати као велика те- 
ковина за целу земљу. Тим законом — као што се 
то из § 187 разабире — уиифкцирано je 18 разних 
ранијих закона и законских  наредаба. 

Међутим, у току готоно трогодиши.ег примењи- 
вања тога новог Закона o шумама констатоване су 
извеспе тешкоће, нарочито у погледу превисоко од- 
мереннх казнених одредабз, na сам с тога решио, 
да се извесне одредбе тога Закона подвргну реви- 
зији, коју ћу neh у најскорије време предложитн 
овом уваженом Дому. 

Поред тога акутно je питање доношеп^ новог 
закона o имоиним општинама, којим треба омогућнти 
и осигурати санацију тих народних установа, које 
западају у све тежи положај и прети им опасност 
да посве пропадиу. Тнме у вези каним донети за- 
кон o сегрегацији личке нмовне општине, као и за- 
кон o сегрегацији бнвших крајичких градова, која 
питап.а и поред своје акутности још увек нису 
решеиа. 

Надаље, претстоји доношен.е закона o излу- 
чењу мера и балталика у Боснн n Херцеговини (na- 
me и дрварење), као и новог закопа за шуме зем- 
ЛјЧшних заједница, повељних општина и племените 
општине Туро11оЛ)е, као и за племеаске шуме у 
Црној Гори С§ 182 3. o ш.) те o експропријацији 
апсолутно шумског земљишта, чије иошумл.аванЈе 
траже климатски н културви обзири (§ 186 3. o ш). 

Доношењем ових закона комплетирала би се 
шумарска политика у смеру одређеном новим зако- 
ном o шумама и тиме цела струка стабилизовала и 
утврдила. 

У погледу организације шумарске службе из- 
Јављујем начелно, да сгојим на гледишту админи- 
стративне деконцентрације тј. да се Минпстарству 
резервише само вође1ве врховиог надзора'и давање 
иницијативе у свнм крупним питањима којих има 
много, na сви осгали послови да се пребаце na бап- 
ске управе и подручне  дирекције државннх шум!- 

У том погледу иврадили су још моји претход- 
пици нарочити закон o организац^јц Минисгарства 
шума и рудника ia који iiy настојати да буде што 
npe доношен пред Народну скупшгину. 

Укупни   расходи   no буџету за 
1932/33 износе 70.429.740 дин. 

a no оаом предлогу    .    .   .   . 76,317.702 дин. 
одпосно више за 5,587.962 дин. 
Ово у ствари није викакво парцијално пове- 

ћање издатака   no  појединим   позицијама,  в?}ј и.стд 
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пронстиче из тога, што сам у предлог  морао безу- 
словно унети издатак: 

1 за плаћапЈе доприноса подним 
зздругама од 4,121.148 дин. 

2 у буџету за 1932/33 годину 
стнарно мање предвиђену своту за 
додатке иа скупоћу зваинчпикч и 
служитеља у износу од       ....    2,878 646   „ 

укуппи приходн no предлогу 
износе 89,613.722   „ 

укупни расходи no предлогу 
ианосе 76,317.702   „ 

Према томе остаје вишак при- 
хода од 13,296.02Јдин. 

Иаглашујем, да међу означгним расходпма и- 
маде такових који су за државиу шумску принреду 
посве непродуктивни као на np.: 

1 За вационални парк Топчидер      34О.О0О2дии. 
2 За уређење Авале    ....      284.170   „ 
3 За Пл«>твичка језера    .    .    .        80.000   „ 
4 За одржаизње зграде Миин- 

старства 1,760.824   „ 
5 За riOTiiope општинама      .    .      200.000   , 
6 За   расходе   политичког  шу- 

марства        10,118.963   „ 
Када државна шумска управа у маментнма one 

велике кризе, која у великој мери и љу саму по- 
гађа, успева да покрије све властите расходе, као 
и расходе квапрћд споменутих непродуктивних ста- 
пака и поред тога да још одбаци 13,296.020 динара 
чистог прихода за олакшање терета народа, онда 
нзлазим, да се од исге више нишга не може и не- 
гме захтевати без штете на само успешно госпо- 
дарство. 

Принцип штед1ве, који сам обзиром на финан- 
сијско стање земље дослјСдно спровађао у свом бу- 
џетском предлогу, најбоље долазн до изражаја у 
редукцији ранијих расхода, који су износили: 

за 1930/31 годину 
предвиђено    122,088.795 д.    остварено 94,677.337 д. 

за 1931/32 годину 
предвиђено     99,609.748 д.    сстварено 86,710.786 д. 

за 1932/33 годину 
предвиђено     70,429.740  д. до 1 1-1933 46,020.149 д. 

за 1933/34 годину 
предвиђено     76,317.702 д. 
што знечи да су расходи   за   1933/34 годину према 
1930/31 редуцирани за 400/0. 

Ово су уједно и најмањи конкримирапи рас- 
ходи, који се према реалном стању свога ресора мо- 
рају предвидети, пошто се у противном случ^ју 
губи свака могућност за реализовање прелиминн- 
раннх прихода од 89,613.729 динара. 

Бројно сташе свих службеника цијеле шумарске 
сгруке no овом предлогу износи: 775 чиновника, 
783 звавичника,   1098 служител.а,   229 днеанцчара и 

17 колтрзктуалпих   чиновпнка тј. укупио мање за 6 
лица него у буџету за 1932/33 годину. 

Ово je свакако мннималан број службеника, 
који се пикако не може даље редуцирати без ве- 
ликпх штетних последицз no саму струку. 

Пргмјера ради спомињем само Пољску, која 
на ПЈвршини од 7,800.000 ха шума — дакле при- 
ближно иста као u наша држава — држи 12,000 
службгника од којих 5 000 стручњака. Иаша држава 
за површпну од 7,720.015 ха држи само 2,908 слу- 
жбеннка од којих 704 стучњака, али je зато Пољска 
успела да разрешп све дугорочне уговоре o ек- 
сплоатацији шума, да отстрави из земље странце, 
да прими експлоатацију државних шума у своје руке 
и да на тај начин осипра држави знатне приходе. 

Главни извор прихода овога ресора je продаја 
дрва и других шумскнх произаода из државних 
шума. Ha бази рационалног господареи,а може се у 
држапним шумама годишше посећи највише 5,000 000 
куб. метара дрвета, која се количина никако не 
смије прекорачити, ако се жрли уздржати контину- 
итет гссподарења. 

Обзиром na тешку привредну кризу, која у 
великој мјери noralja цијелу дрварску трговину и 
индустрнју у годинн 1933[34 ве предвиђа се иско- 
pnmlieibe цијелог дозвољеног годишњег етата масе 
пошто иидустрнја не може наНи повољно тржишта 
за пласирање прерађеног материјала. 

Kao логична последица смањене сече јавља се 
и умашење прнхода за 50,360.918 динара према про- 
шлогодншњем буџету. 

Морам на жалост констатовати, да се прилике 
на дрвном тржишту у току прошле године не 
само нису поправиле, већ шта више, постале су 
много rope. У првом полугодишту прошле годнне 
nao je извоз шумских производа за 420|0 према и- 
стсм раздобљу у 1931 години. 

Поред опшге познатих узрока светске кризе, 
дрвној индустрији нзнашају нарочите потешкоће 
мјере, које су друге држаае предузеле у циљу за- 
штите своје шумске привреде, a баш неке од тих 
земалЈа претстављале су до сзда кажне извозне цен- 
тре за пласмане наших шумских производа. 

Тако се на пример Француска осетила прнмо- 
рана да прошле године заведе систем контингенти- 
рања увоза шумских производа no кл>учу, који за 
нас није био нарочито повољан. Исти снстем завеле 
су Мађарска и Грчка, такођг важва тржишта нашег 
дрвета. 

Од огравичеља ове врсте слободно je још је- 
дино нталијанско тржиште на којем, међутнм, мо- 
рамо издржати тешку конкуренцнову борбу са шу- 
мским производима из Совјетске Русије. 

Како су прилике у шумској привреди мање 
више сличве у свим извозиичким земл>ама, то je no 
мадо превлздзло мишљеи-е, дз  се  криза дрвета не 
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може решити палијативним мерама појединих земал)а 
нити уским регионалним споразумима, Beli једино 
на бази шире концепције. Стога су у последње 
време готово све држапе Централне Европе поку- 
шале осгварити споразум o редукцији извоза дрвета, 
na je тај споразум, који би обухватио Аустрију, Че- 
хословачку, Летонску, Пољску, Румунију и нашу 
државу, узет у Министарству шума и рудника у 
детаљно испитнваше. 

Ступањем на снагу тога споразума постоји пупо 
наде да he се прилике на дрвном тржишту у нду- 
ћој годиии знатно поправити и да he се на тај на- 
чин у целости моћи осгварити сви напред изложени 
буџетски прелиминари. 

Оволико сам хтео, господо посланици, да Вас 
у општим потезима сбавијестим o данашњем стању 
шумарске струке, a детаљна обавјештења даћу пре- 
ма потреби код претреса појединих партија и по- 
зиција. 

Предлог буџета за рударску струку за буие- 
тску 1933/34 годину садржи кредите за расходе и 
приходе. 

1) О^ељење за рударсгво у Београду; 
2) Рударских сатнишгва у Сарајеву, Загребу, 

ЈБубљани н Сплигу; 
3) Нижих рударских школа у Цељу и Кља- 

жевцу и 
4) Свих државних рударских предузећа са њи- 

ховом Центрзлном дирекцијом у Сарајеву. 
Предложени буџег   израђен   je   под   угиском 

данашњих оз6илјНијих привредних и новчаних при- 
лика, те су кредити за  расходе   компримирзни   до 
KpajibHX граннца могућиости, што се   види из слије- 
дећег упоређеља са буџетом укупних расхода — ре- 
довних и ванредних — за   прошле буџетске године: 
За  буџетску 1930/31 год. одобр. je 385.581.847 Дин. 

193i;32     „       .        i   373.966.972    „ 
1932|33     „       „       ,   272.504.781    „ 
1933|34   предлаже се 233.563.667    , 

Дакле, овај предлог буџета укупних расхода за 
1933/34 годину мањи je за 38,941,114 динара од 
одобреног буџета укупних расхода за текућу 1932|33 
буџетску годину. 

Међутим за правилну оцјену извршених реду- 
кција расхода треба узети у обзир још и ту чиње- 
ницу, да су укупни расходи у овом предлогу буџе- 
та за 1933/34 годину мањи за 140,403.305 динара од 
првобитно одобрених укупних расхода буџета ру- 
дарске струке за 1931/32 буџетску годину, који се 
бар приближно може сматрати нормалним буметом 
државиих рударских предузећа. 

Но и поред овако иеликог снижења кредита 
за расходе предложени буџет расхода за 193334 
год., реалан je, јер he расходи бити мањи, пошто 
се ни у овом буџету ne предлажу никакве новоградње, 
ни нове инвестиције, снижене су радничке зараде и 

плате чнновника, редуцирано je 4 дирекције преду- 
seha, те коначно што ви овај предлог не садржи 
кредите расхода од око 25,060.000 дин. за соланеу 
Креци и Симин Хану, које су 1 априла 1932 год. 
прешле под управу монопола. 

Укупни приходи no рударској струци процен.ени 
су у овом предлогу буџета са дин. 296,194.626.— 
те према укупним расходима од „ 233,563 667.— 
резултира вишак   прихода  над 
расходимз од       дин.    62,630.959.— 

Овај пишак прихода над расходима, одпосно 
чисти приход, Hfeha je само за 536.206 дин. од пред- 
пиђеног чистог прнхода за теку11у буџетску 1932|33 
год. (од 62,094.753 дии). До конца јануара о. r. 
постигла су државна рударска предузећа чист до- 
битак од 54,038.461 дин., док je буџетом тражено 
61,299.808 дин. 

Од спомекуте укупне суме кредита за расходе 
од 233,563.667 дин. отпада 13,305.000 дин. на ван- 
редне расходе (2,000.000 дин.) за истраживање нафте 
у Какњу у Мајевнци, 7,500.000 див. за монтажу ма- 
шина из репарација~и за зграде за ове кашииеитд. 
и 3,800.000 дин. за исплату 2/3 чисте добити no уго- 
вору ca Варешким Д. Д, док сума од 220,258.667 
дин. отпада на редовне расходе целе рударске струке, 
одакле je пак 11,676.820 дин предвиђено за личне 
издатке службеницима целе рударске струке, што 
изнохи 5,3% редовних расхода целе струке. 

Од укупних редовних расхода целе рударске 
струке од 220,258.667 динара предвиђено je 207,551.847 
дин. за набавку прометаога материјала и исплату 
радничких зарада на државним рударским предузе- 
liHMa — партија 61jl — 6, a свега 8,517.794 дин. за 
личне расходе службеника на државним рударским 
предузећима, уклЈучиво љихове дирекцнје у Сарајеву, 
дакле свега 216,069,041 дин., што чини 80/0 свих 
кредита за редовне расходе, односно 92,5% укупних 
кредита — редовних и ванредних, целе рударске 
сгруке, 

Из овога се види важност државних рударских 
предузе11а, међу којима има 15 угљених рудника, 2 
рудпика жељезне руде, једна жељезара^топионнца 
ливница гвожђа у Варешу), електрана, циглана и сек- 
ција за дубинско 6ymeii>e у Креци, шумско посло- 
вање у Подлипнику, те предузе}1а рударске задруге 
„Боснија". 

Ha свим овцм предузећима, запослено je око 
12.500 радника и око 420 службеника, који су npo- 
дуцирали буџетске 2931/32 год. 1,631.869 тонаугља, 
98-371 тону жељезне руде, 26 5б2./гоне сировога 
ж^љеза, 5.401,5 тона ливене робе. Отуда^њихов ве- 
лики значај са привредног гледишта, јер су'државна 
рударска предузе11а Mohan фахтор за одређиваше 
цена рудничких производа, у колико 'их иста npo- 
изводе. 

Буџег расхода рвих   предузе11а   растарфен  je 
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као и раније na бгзи и.нхове продукцнје, кчја се 
предвнђа, за буџетску 1933/34 годину, као и према 
производним трошковима и продајним цепама про- 
дуката предузећа. 

Привредна крнза захватила je у зпатпој   мери 
и рударску индустрију, што се види и no обустави 
рада на пронзводњи жељезне руде   у   Љубији, ре- 
дукцији рада на производњи гпож1)1 у Варешу, као 
и у опадању производње угља ради слабије потрошље 
у односу према ранијим годнпама. Још ни данас ne 
може су предвидетн, да л« je ле1ство и крај садаље 
привредпе депреснје, те je јасно, да се и у раду држав- 
пих рударских^пр;-дузећа може доћи до још даљих 
смањеља производње и  продајнпх цепа, чиме би се 
истина смањили расходи,   алп би ујелно   имали   као 
последицу и несразмерпо веће смап.ење прихода, то 
значи уједно сниже11>е чисте добнги, која je сада пред- 
виђепа. Наравно, да ова околност не би смјела послу- 
житн као оспов за  евентувлно   даље   спижење ра- 
схода државних рударских предузећз, којн су ипаче 
смањени до крајњих граница могућносгн,   тим   пре 

, што je код државних рударских  предузећа у овом 
предлогу буџета предвиђена нешто већа продукција 
угља, него у текућој буџетској години, као   после- 

,дица недавпо донесене обавезе за   државна   надле- 
штва и установе да пабавл>ају угаљ sa огрев из др- 
жавних рудника, a сем  тога   предвиђена   je и већа 
производља жел)езпе руде, у нади да he се за нсту 
наћи потребап број потрошача. 

Како се je кретала продукција производа др- 
и<аппнх рударскнх предузећа у неколнко задњих бу- 
џетских година развидно je из следећег прегледа, 
глје су количипе унесене у тонама. 

Год.     Угља   Жељез. руде Сиров. жељ. Лив. робе 
1929/30 1,676.030 453.253 32.073 6.395 
1930/31  1,746.120 362.674 34.378 8.095 
1931/32 1,631.869 98.371 16.562 5.401 
очекује се 
1932/33 1,550.000 80.000 25.000 5.000 
очскује се 
1933/34 1,635.000 310.000 28.000 5.000 

Уз то ваља имати нз уму, да овим цпфрама 
пије ни издалека претстављеп капацитет произнодп.е 
државних рударских предузећа, јер производња истих 
може према потреби бити далеко већа, него што 
износе озпачене цифре производње за 1933/34 ro- 
дину, које су саставл>е11е само према предвидљивој 
спсорбационој моћи пијаце за дотмчио раздобље. 
Уновчељем ових производа (те још некнх других од 
споредних промета: електричп1; струје, продаја ци- 
гаља, мангапове и хромне руде птд.) HOCTMIIH 

he се извјесно предвиђени бруто приходи предузећа, 
a ca љима чиста добит истих. 

Бројно стање свнх службеника целе   рударске 
струке износи у овом предлогу буџета 537 службе- 

."ци-са, 348 чцновпика, 120 звзпичпика, 21 служителЈа 

и 49 хонорарних и дневнг.чар], те их je мање   за 8 
него у буџету за 1932/33 годину. 

Оволико сам хгео да вас обавестим, ro- 
сподо посланици, o бумету рударске струке у оп- 
штим потезимз и главцим бројкама. Детаљна оба- 
вештења даћу према потреби код претреса појединих 
п1ртија и позиција. 

Господо, као што видите из овога, рударска 
предузећа носе држави чистих 62 милиона 630 хи- 
љада динара. 

Господо, ja сзм овде укратко хтео да вас оба- 
вгсгим o шумарском и рударском оделе11>у. Сада бих 
хтео да се оспрпем још и на критике и na сугести- 
је госпсде народних посланика, које су биле изрече- 
не у  геиералној   дебатн   овога   буџета.   Господа су 
прнговорила да Минчстар шума   и рудпика није ни- 
шта одговорио на иптерпелације,   које су му   биле 
поставлзеие. Ja на тај приговор   могу да кажем: да 
ja имам ево овде   код себе   спремљен   одговор   на 
сва питапза и сие иптерпелац^је које су ми упућене 
и готов сам на њих да одговорим одмах, чпм их На- 
родна скупштина сгави na дневни ред. Али као што 
знате,5утврђивање дневног реда пије посао мпнистров, 
него je то nocro Народпе  скупштине. ДалЈе, госпо- 
до, приговорено je у генералној   дебати   o  злоупо- 
требпма генерглног директора Беланчи11а, као да je 
он псчинио   чине којима  je своју дужност злоупо- 
требио, и да се   ти чипи могу доказати.   Да би се, 
господо, могла докззати било његова кривња, бнло 
iberoBa  недужност,  ja овде изјављујем 'да ћу име- 
новати једпу комисију од 3 члана Државног савета 
и 2 члана Главне контроле, који he испигати свг оно 
што се њему уписује  у кривицу   од стране поједн- 
них народних послапика.   (Пљескапе и одбравање). 
Јз мислим, да he оваквим решељем бити задовољни 
и господа иптерпеланти и цела Народна скупштииа, 
јер he се на тај начин ono пигаље једанпут скинуги 
са дневног реда. (Пљескаље) 

Господо, хтео би вам још нешто изнетн o Кри- 
ваји, акипонзрском друштву. У гепералној дебатп 
било je такођ? изнесрно iiHTa'Le o овоме друштву. 
To друштпо нацпопализирано je 1925 годипе за 
министроваља благопокојног др. Жерјава и то 
на тај начип, што je сно створено као акционарско 
друштво у коме je држава цобила 260/о акција, гру- 
na Ајзнер — Ортлиб и Регеншграјф, и једпа епглеска 
група, добила je остали број удеопица. Према томе 
и држава je суделовала у упрзви тога предузе11а, 
т. ј. 74% гласова имали су ове две групе Регенштај и 
Епглези a 26% имала je држава преко својих изасла- 
пика који су je претстављали у управном одбору 
овога друштва. У овоме предузе11у почињене су 
многе стаари, које су то предузеће довеле до тога 
да je 1931 године морало престати радити. 

Ради тога чим сам дошао у Мистарство, јасам 
одмсх сазвао једву комисију и расправио са   члано- 
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вима шумарсног одбора цело послсшање друштва 
Криваје. Известитељ у коме je био г. инспектор 
Сава Вучетић, Он je изнео читаво сгаље у Криваје. 
Како сам видео, да je то сгање лоше, именовао сам 
три члана сгрушвакз, у које сам имао поверење да 
he читаву ствар извести на чистац. И они су као 
стручњаци пошли у Завидози1ј да прегледају књиге 
и биланс тога друштва. Књиге друштва Криваја ин- 
су бале све у Завидовићу, јер најглавнији део кљи- 
ra бно je пренесен у Беч. Ту су могла константи- 
рати та госаода, да je предузеће изгубило читаву 
дионичку главницу и консгатирали су многе неко- 
ректне ствари и ради тога, ja сам молио преко на- 
шег Посланства у Бечу, да се те кп.чге код дру- 
штвз Криваја овамо пренесу, да се могу испитати. 
Надзлзе сам позвао господу Регенштрајфа и Рихарда 
О.рглиба, који су били главни акцчонари тога дру- 
штва, да дођу у Југославију и да се овде изјаве 
пред управним одборзм, шта мисле предузеги за 
санирање тога преаузећа. Господа се нису одазвала 
томе позиву и на темељу добивених података у За- 
води!ју и које смо имали, поднета je ради тога при- 
јава за кривично гоњење код државног тужиоца про- 
тив Фрика Регепштрајфа и Рнхарда Ортлнба и господо, 
сад je цјела ствар пред судом и док суд све скупа 
не испита, не можемо даље o томе нишга говорити 
ии за једно ни за друго. Само сам хгео да кажем 
да сам предузео све кораке, како би то предузеће 
Криваја, које je једно од највећнх предузећа, не само 
код нас, него уопште у СредиЈОЈ Европи, могло до- 
ил ускоро у пословање. Ако не дође у пословање, 
онда ћемо пустити да  друштво   падне   под   стечај. 

Господо, радницима и чиновницима који нису 
добили плате од године 1932 паредно сам, да се 
онај депо дрва који je нађен у Завидовићу, око 
8000 кубика, прода и да се свогом која се добије 
од проданих дрва исплате радници, којн су остали 
и који нису добили плате прошле године. И та 
сгвзр je проведена. Зато мислим, да сам бригу доста 
посветио и nocBeriiiiy, колико сам на овоме месту, 
да то изведем потпуно na чисгац и да буде та ствзр 
изведена онако, како je у иитересу државе и na 
корисг народа који у околицн живи. Још бих се 
имао осврнути на једну ствар. Многа господа наро- 
дни посланици казали су ми да правилник o дрвз- 
peiby нашег сељачког света, који Ззкон o дрварењу 
ми смо изгласали прошле године, да он није добар 
јер ззхтева много тршкова, на име да je морао сва- 
ки сељак ићи на пореску управу и тражитн колико 
порезе плаћа и платити зз то таксу. 

Могу вас обавестити, да сам ja тај Правилпнк 
преиначио да не треба сваки сељак или раденик 
који треба да добије дрва, да морз да иде на по- 
реску упрзву, иего свака опшгина има да поднесе 
попис свију сељзка који имзју права да добију др- 
ва и да подчесу шумској   упрзви или среском шу- 

марксом референту, и да им се на темељу тога до- 
дели дрва, онолико колико ко има права. Према 
томе na основу тога Правилника не морају сељаци 
и раденици ићи код Пореске управе и других вла- 
сти, те на тај начин да иду и да се излажу трошко- 
вима због тога. 

Нека господа приметила су ми и тражили ми 
обавештење o братинским благајнама. Поводом тога, 
могу да кажем да сам и тај Пранилник братииске 
благајне променио и да je ступио тај Правилник на 
снагу. И колико сам ja ynyiiea у ту сгвар из раз- 
говора, добио сам обавештења од самих раденика у 
моме срезу, да су они задовољнн истим Правилни- 
ком и да je све испраол:.ено, што се до сад приго- 
варало истом. 

Господо народни посланици, како je овај бу- 
џет сгваран и како ne намаће никаквих терета на- 
роду nero чак шта вчше надам се, да ће донети је- 
дан добитак држааи од 80,000 000 динара, што he 
уплнвнсати на смањење терета порезних, то се на- 
дам и молим вас да гласате за ouaj буџет. (Бурап 
аплауз). 

Потпрешседпак др. Коста Пс>повић: Има реч 
Фраљо Пахерник. 

Фрањо Пахерник: Од прошле су се године 
прилике у нашем шумском господарству доста по- 
горшале. Пласирап^е нашег дрвета било у држави, 
било у ипостраиству из дана у дан наила^и на све 
nehe потешкоће, шумска подузећа пропадају, што 
има за последицу пове^ање беспослепзсти, a и nec- 
ташицу девиза, потребних за обртоваше шумске ин- 
дустрије, као и за управлзање наших шумз. K томе 
долазе још и афаре страних шумских предузећа, 
као na пример афера у предузећу „Крипаја", где je 
била оштећена н држава само као сувласник, a нсто- 
времено и радпнци и остала лица запослепа у том 
предузећу, Ако посматрамо овакве жалоспе дога- 
ђаје, морамо да се запитамо, не би ли било корис- 
није да се изврши деценгрализација велике босан- 
ске шумске индустрије, те да се постепено органи- 
зује мало пиланство, Признајем, дз би оваква ре- 
организација наншла на разне потешкоће, особито у 
фннансирапЈу тих малих предузећа, a тако исто и 
у изградњи комупикација у још неотвореним шу- 
мама. У Доавској бановини потребно би било, да се 
организују веН nocTOJeha мала шумска предузећа у 
погледу првокласне манипулације, као и успешве 
продаје дрвета, како би та предузећа била у CTaii>y 
успешно коакурисати и на домаћем и на светском 
тржишту. Што се тиче извоза наших шумских про- 
дуката и свих шумскнх подручја наше Домовине, 
позваио je у првом реду Минисгарство шума и руд- 
ника, као највећи самовласник у држави, да преузме 
иницијативу за оргапизозање продаје. Молим г. Ми- 
нисгра са тога места, да што пре приступи реша- 
вању овог питаша. Главнч потрошачи за наше шум- 

25 
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ске продукте особито грађевно дрво јесу Италија и 
Мађарска. Италија je увозила 1925 г. 771.000 тона 
1928 r. 857.000 тоиа и 1931 г. 409.000 тона што по- 
казује, да je те године наш извоз onao за половину. 

За Мвџарску, — тамо je било извезено већином 
мекано дрво из Дравске долине и гориво дрво из 
Савске бановине, показује статистнка овакве бројке 
увоза: 
увозили су:        Југослав. Чсл,  Р. Аустрија 
1931 год. 11.666 6.249 6.843 ваг- 
1932 „ 2.272 18.683 10.186    „ 
у постотцима: опад   89%   пораст  100%  пораст 49% 

Ове бројке гоноре јасно o нашој трговачкој 
неактивности. Министарство шума и руда као и 
Мииистарство трговиве и индустрије мора што више 
подупирати приватну иницијативу за измену робе 
са овим суседним земљама, да опет освојимо старо 
природно тржиште. 

У последње време појавила се као наш кон- 
зумент Шпанија особито за буковину. Увоз резаног 
дрвета у главне европске потрошачке државе из- 
носно je 1931 r. око 16 милиона куб. мегара, док 
je извоз европских земалза износио: 

г. 1927 око 22,       милиона м8 

r. 1928    „ 20 1/2 
г. 1929    „ 21   L|2 
v] 1930    , 19 1|2 
r. 1931 опет       16 

Русија пре рата нмала je извоз од  7 милиона 
м*   a сада опет  појавила   се на светском   тржншту 
дрвета   и   не   без  трзавица и   штетних репрекусија 
другим извозннм земљама. 

Да би сравнили извоз и увоз односно продук- 
цију и потрошљу европских земаља оснивало се код 
Друштва народа у Жеиеви .Комите де Boa Ентер- 
насионал" (Међународни савет дрвета) a нажалост 
вндних успеха тих конференција још немз. 

У Југославији заузимају шуме 30% целокупне 
површине, у Финској 73%, у Шведској 52%, у Ита- 
лији 190/OI у Вел. Британији 40/о- 

Југославија има преко 5 милнона ха јавних, и 
21/'2 милиона ха приватних шума укључнво шикаре 
и шумске голети, годишљи прирасти IS1/« мили- 
она м3, norpomifaa у целости 13 милиона, no 
глави 1 м3. Шведска има 5i'„ милиона ха, јавних 
17i|i ха. 

Годишњи прирасти износе 477^ мнлиона, по- 
трошња 42V2 милиона м3, no глави скоро 7 м3. 
У Италији je потрошња у целости 6 милиопа м3, no 
глави само 0.15 м3 годишље. Шпавија четира пети- 
не своје потрошље дрвета треба да увезе. 

Једво крупно питаље теори утврђивање пра- 
ва власништва у шумама. Држава, општине н села 
као и приватна лица кмају емнпентан интерес, да се то 
што пре спроведе. Убрзати треба разграничавање 
шума у _ Јужној  Србији као и сегрегације   шума у 

комитетима бивше Војне Крајине у Савској и Ду. 
навској банопинн. Лграрна реформа, одпосно шума 
некасе из горе поменутих разлога што пре спроведе 
и ликвидира и тиме то питање скине са дневног 
реда и једном за свагда затвори. Том пригодом ja 
ca овога места осуђујем све неоправдане и злона- 
мерне клевете и испаде против честитих лица, која 
су у најбољој намери сзрађивала при решавашу 
питања шума у Дравској бановини. 

Наговештава се новелизација Закона o поре- 
зима. Шуме су данас, особиго оне приватних лица, 
4 и 5 - струко оиорезоване. Ове терете би требало 
том прнгодом смањити. У данашњим приликама 
шуме не донесе ни минималне ренте. 

Фонд за пошумљаваље претстављаза нашег мало 
шумовласника - сељака неправду. Он нема у нашим 
плаиинским пределима новчаних средстава ни за нај- 
нужније ствари, a камо ли за овакве намеге. Фонд 
се не употребљава само за пошумљаваше крша већ 
и за пошумл.аиање старих голети у државним шу- 
мама. 

Персоналва политика Мннистарствл шума и ру- 
да   сасвим    зависи   од    Министарстаа   финансија у 
пркос   томе, што je продуктнвно и активно ово Ми- 
нистарство. Штеди се на неправом месту, било кох 
управе   државних   шума или   код опште управе за 
надзор   других   јавних   и приватнчх    шума.   Шгета 
због недостатка   на персоналу   10   пута на;машује 
учнп>ене уштеде. Министарство шума и руда уопште 
у свом раду   нема праве   линије, :не води шумску 
политику у оном   правцу, који му   налаже ннтерес 
шумарсгва и народа за садашње време н будућност. 
Иа челу   нашег   шумарског  одељен^а   нажалост не 
воде послове лица, дорасла тешким   задаћама, које 
тражн шумско господчрство у данашњим временима. 

C   обзиром   на   велики  значај  ове   привредне 
гране за нашу националну економију,  потреба je да 
тачно водимо   рачуна o свим спомевутим   пнгањнма 
за успешаи развој нашег  југословенског шумарства. 

Ker imam osebno poverenje do g. Ministra in pri- 
čajujem povoljni odgovor kakor upoštevanje mojih želj 
in pritožb, izjavljam, da bom glasoval za   budget   Mi- 
nistarstva šuma in ruda. (Odobravanje.) 

Прешседник Др. Коста Кумануди: Реч има 
народни посланик r. Божић. 

Мплан Божић: Господо народни посланицн, 
држим да je свима пама добро познато колику 
и какву велику важност имају паше шуме и 
руде no цео наш државни и народпи прнвре- 
дни живот. Колико год one доприносе подизању 
нашег благостања, толико исто у исто време 
доприносе, да се што јаче осигурамо против ие- 
пријатељског напада. Међутим, ja понављам што 
сам и лањске годипе у буџетској дебати рекао, a то je, 
да сваки честити човек види, да од нашег уједињења 
и ослобођења није вођена никако мудра и рацно- 
нплна  шумарско-рударска   политнка,   јер   су   наше 
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шуме углавпом експлоатнсали, боље pehu, девасти- 
рали страни капитали. Оне огромне цифре плЈЗчке 
на свима линијама код наших шума и руда, које 
сам и лањске године износио у специјалној дебати 
признао je и сам r. Министар шума и руда г. Ши- 
беиик. 

Господа министри шума и руда нису пншга 
предузели да проуче унутрашње односе предузећа и 
н.ихов просперитет. Они су доззолили да се предузећа 
воде без икакне контроле. Јециио имје похрвћебвло 
у чланопима такозванихупрашшх одборакоје поставлза 
г.'Министар шума и руда a који заправо нису имапи 
никакве ингеренције. Како сутиодбори посгављани 
наопако то ми сви знамо. Да су директори тнх пре- 
дузећа бнли апсолутни господари најбоље илусгрује 
следеНи пример, који сам ja споменуо у начелној 
дебати. 

Г. Франц Регенштрајф, који je пре кратког 
времена побегао из наше земље, примио je у име 
трошкова у Београду од 1 до 10 октобра 1932 год. 
495.895.— динара, a у то исто време пада и извр- 
lueiue експлоатационог уговора са државом и на 
ште^у државе у висини од 195 милиопа динара. 
Овоме господо не треба никаквог коментара. Ко- 
начно држава од тих 100 милиопских предузећа није 
добила ни једну пару дивиденде нити je плаћеи по- 
рез, нити су плаћене шумске таксе. Међутим према 
извештају стручњака предузеће je имало нзванредан 
просперитег. Једину кривицу носе на својим леђима 
нпко други него гослода министри, који су дозво- 
лили да се врши на овај начин отворена пљачка на 
гвима линијама. 

Истина ове две последње године насгупно je 
застој у шумско-рударској индустрији услед при- 
вредне и финансијске кризе, али се ипак није смело 
OT*iiH толико далеко да сва наша шумска ипдустрнја 
престаие да радн. Странци су раднли кад су наше 
:5лато извлачили да осигурају егзисгенцију хиљадама 
породица из наше земље, a сада су застали, јер ра- 
зни Регенштрајфи ne могу да дижу тешке милаоне. 
Ни један потез није учннно r. Министар шума и 
руда да присили та страна предузећа, и ако смо ми 
то од r. Министра и усмено и писмено тражили. За 
ову прошлу годнну није ниједна од наших суге- 
стија примљена од стране г. Министра шума и руда, 
јер je он имао лоше пријатеље и лоше саветиике, 
који су му подметлли кукавичија jaja. Ja сам ro- 
сподо, лањске године у специјалпој дебати при пре- 
тресу буџета шума и руда изнео доказе разних зло- 
употреба које достижу своте преко 200 милиона 
динара. Ja питам сада г. Минис-ра шума и руда, шта 
je учинио on против тнх злоупотреба до дгнас. Чи- 
новници који су пронађени да ty криви бнли су 
делимично отиуштеии, a делимично пензионисани, a 
главиим кривцнма се до данас није ништа догодило. 
Морам лојалио да прчзтм да je г. Министчр шума 

и руда, бнвши минисгар г. Погачник, фактички био 
преаузео неке кораке ради тих злоупотреба. За мене 
je, господо, данас потпуно јасно да ми ваљамо ка- 
мење узбрдо, јер кад нас 117 народиих посланика 
није било у стању да учинимо да се макне један 
човек који спада међу главне кривце ове наопаке 
политике, како ћемо ма шта учинити у другим прав- 
цима. Човеку просго стаје памет кад помисли да сви 
ти министри нису ништа учинили. 

Ззмислите, господо народни посланици, да су по- 
ред милијунскнх плата тих разних директора постојалн 
и њихови лични трошковн, који су за ових послед- 
њих пет година досгигли суму од 25 милиона дина- 
ра, a треба знати да je једсн директор имао годиш- 
ше мнлион и двеста хиљада динара плате. За после- 
дње две године откако предузеИе није радило, изда- 
то je само једном адвокату близу 6 милиона динара 
(Гласови: Којн je тај адпокат?). To je био адвокат 
Стифииови!]. Затим долазе уговори o сечи два мили- 
она динара, што оиет мора да буде издато адвока- 
ту. Па тек онда долазе трошкови око контролног 
бнроа у Бечу, који je читавим овим предузећем ди- 
риговао na срамоту нашег Министарства шума и ру- 
дн ка. Ти трзшкови од 1925 до 1931 године изпосе 
близу 10 милијона   динара. 

И као што je год, господо, вођева оваква очај- 
но безглава политика шумарско - рударска у Крива* 
ји, тако исто je она вођена у осгалим државиим 
предузе1шма, o којима сам лањске годиие поразпе 
цнфре износио, na стотине и стотине тешких милијо- 
на и тиме потлуно доказао злоупогребе осим оних, 
које се могу доказати само путем парламентарне 
анкете. 

Ja бих сада замолно господина Министра шу- 
ма и рудника да иам објасни, како су свршепи дуго- 
рочпи уговори н валорнзације? 

СпоменуИу још једну ствар, господо иароднн 
послаиици. 

Код нас у Сарајеву посгојао je фонд за коло- 
низацију добр^рољаца бескућннка, ипвалида и т. д. 
дакле оних којих je држава требала највише да no- 
тпомогне, јер су они то стварно и заслужили. Taj 
фонд, који je требао до данас да износи преко 10 
милиона дннарз, више и ne постојн. Ево вам, госпо- 
до, тачних и сигурпих података, куда се тај фонд 
трошио. Je ћу само сиоменутн неколико цифара: 

Наређењем господипа Министра шума и рудни- 
ка Бр, тај и тај поверљиво издато je {Мшшстар шу- 
ма u руднпка Папао МаШица: Koje годипе) 192b 
за премештај чииовпика код Мипистарства шума и 
рудника у Сарајеву 228.000>HHapa. Наређеп.ем Ми- 
пистра шума и рудника Бр. 4411 годипе 1927 изда. 
то je за апкетну комисију динара 24 милиопл. Наре. 
ђењем г. Мннисгра шума и рудиика Бр. — поверљиво 
за анкегну комисију 8 000 дипара {Мииистар шу- 
маирудника Папао Матица: Koje годипе?). Све je то 
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од прилике 1927 и 1928 године. Наређељем Министра 
шума и рудника, опет поверљиво, из фонда je испла- 
ћено 20.000 динара, другој знкетној комисији испла- 
Иено 24.000 дипара, na онда 2.503 динара бог зна 
коме, онда 8.000 динара, na 20.000 динара Hapelje- 
њем r. Министра шума и рудника, ouer поверљиво. 
исплаћеао je авкетној комисији 200.000 динара Ми- 
нисшар шума u рудпика Папао Машица: Koje го- 
дине?). И то je 1928 године. Наређељем г. Мннистра 
шума и рудника издато je за шумарски лист у За- 
гребу 15.000 динара. Главно je да се ие зна, куд се 
дед цар Немање благо, седам кула гроша и дуката! 

Дакле видите, како се управљало. Сне једно 
je ко je управљао, главно je да се радило овако 
Шшшсшар шума u рудника: Није свеједно, треба 
да се зна ко je онда управљао и од кога су поти- 
цала наређења, да не би пало na моја леђа.) 

Ja бацам кривицу на све Министре од ослобо- 
ђења до данас и ja сам и у буџетској дебати тра- 
жио образоваље парламентарне анкете, na нека за- 
кон докопа све Министре, који су били на управи 
земље и газили све Moryiie законе. Ja никога нити 
браним нити сам  адвокат. 

Издато je за дневничаре код Дирекције шума 
месечно no 60.000 динара, свега 300.000 динара. Да 
вас не бих даље мучио све то су оверовљенн, ле- 
гализовани преписи. Затим иеке. куће у Бугојну 
50.000 динара, за прикупљање података sa дугороч- 
не уговоре и за ревизију истих сто хиљада динара, 
и т. д. 

Док се je овако пљачкало, догле читаве наше 
општине нису могле добнти сервитут за иајоснсв 
није потребе сељака. 

Kao год што je нездраво вођена шумска 
политика исто тако, ако ne још горе, вођена je пот- 
пуно нерационално рударска политика. Ha првом 
месту морам да истакнем да код нас још једнако 
постоје две врсте државних предузећа. Једна, која 
се управљују као сва остала државна надлештва, no 
закону o државном рачуноводству, a друга која се 
управљују као и остала акционарска друштва при- 
ватног капитала. Међутим, десетогодишња пракса 
јасно je показала који je начин болм, na je према 
томе требало и овај дуализам укинути. Досада из- 
међу ових државних предузећа није било никакве 
уже везе што се код концерна или трестова орга- 
низованих приватпим капиталом не да ни замислити, 
Није ни покушапо да држава од њих створи једну 
интересну заједницу, ма да je јасно да би се тим 
путем продукција појачала a чист приход сигурно 
би се подвостручио. Можда би се бунили пеки ин- 
дустријалци, али би пароду биле скинуте с леђа 
огромне жртве баш ради те наше индустрије услед 
заштитне цариие. Изгледа смијешпо да наше др- 
жавне жељезнице и надлештва не набављају угаљ 
директно из државних рудника no једној   утврђеној 

цијени, јер би тим отпали трошкови   огласа, распи- 
са, комисија и т. д. To би се у исто вријеме уште- 
дило много на послу и коначво свака  би корупција 
била искључена. Иначе o каквом   стручном и цели- 
сходиом управљању и вођељу   рударских државних 
npeay3elia нема ни говора. Зато пека   послуже   ове 
чињенице: државни рудник у Креки ради   од   1885 
године. A друта   два ревира   у   Креки   млађи су и 
пронзводе јефтнп угаљ.   Одмах   no ослобођењу no- 
чело се интензивно радити    на   отвараљу    угљеннх 
слојеаа у Букињу — 4 километра од Креке. Угље- 
ни су слојевн отворепи,  израђен   je   и   програм   за 
производњу no 200 вагона дневпо, na je према томе 
програму Крека требада да   ликвидира,   a   Букиње 
што боље прошири и оспособи   се   за   производњу 
како би надоместило производњу Креке.    Око    по- 
дизања зграда и осталих  инсталација  утрошене   су 
велике своте новаца, a онда када je тај рудник био 
потпуно оспособљен за рад,  онда   га   обустављају. 
Апализирају!^ ово питање данас у доба опште   не- 
вол>е, долази се до увереља   да   у    Министарству 
шума и руда ннје вођено довољпо рачуна o општој 
иационалној користи при отиараи.у рудника уопште 
a 5yKHiiiCKor понаособ.  Државно   рударство у Кра- 
љевини добило je раније миого ннсталација испору- 
чених на рачун репарација. Te je   инсталације   Ми- 
нистарства шума и руда набављало тако   као да су 
бесплатне, ne водећп рачуна o њихоној   потреби ни 
o коштајној цени,   која je у мпого случајева за 100 
процената бипа већа   од   нормалпе   куповне цене и 
инсталација. 

Међу осталим паручене су четири комплетие се- 
парације за сортирање угл^а. Од свих тих сепара- 
ција инсталирана je само једна у руквњу; Поднже 
се сепарација na руднику, која се одмах иза љеног 
подизања затаара и где није била потребна, jejk се 
касније увидело да се сортирани комадарски угаљ 
није могао продавати, него се je депоновао и изла- 
гао распадају na поновно се депоповао и претварао 
у ситније прсте, док рудник у Брези који данас 
ради и чији je угаљ бољи од букиљског, нема ни 
данас сепарације. Нико други није овоме крив, не- 
ro генералпи директор г. Беланчић јер je он у ра- 
зним улогама државног чиновника увек суделовао 
код оваквих радљи и one су се углавном изводиле 
no љеговим интепцпјама. Поред отварања осталих 
пових рудника no ослобођењу, приступило се из- 
гра1зивању рудника у Угљевику у већим димензи- 
јама. Ту су грађепе мвоге зграде и друге инстала- 
ције, a рудник за сво вријеме од 1919 до данас из- 
гледа да није отплатио ни амортизациону квоту, a 
и да не говоримо o камати na уложепи капитал и 
неком добитку. Тешке саобраћајне прилике овога 
рудпика поскупљавале су знатно љегове производне 
трошкове, na се je око 1925 године приступило по- 
дизаљу  жичаре    између    Босанске   Раче и Сремске 
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Раче. Предрачун предвиђен je ca 5 милиона ди- 
нара, a стварно утрошено je око 12 милиона динара. 
Ово газдонање заклањаио je с једне сграие за стру- 
чност рада, a с друге стране за наслеђене принципе 
који су сматраии најцелисходнијим. Kao доказ овој 
тврдњи може да нам послужи чињеаица шго je у 
државном рударском газдинству примењен закон o 
државном рачуноводству тек 1924 r. и то само дје- 
лимично, док je он стпарно био обавезаи за читаву 
Краљенину почев од јануара 1922 r. Одмах no об- 
народовању опога закона мјеродавни у државном 
рударству надали су дреку да се no том закону не 
може газдовати у државним рудницима, него се ту 
Bajna управљлти no аусгрпјском закону за Б. X, ко- 
јега се такође пијесу држали. Није моја намјера да 
будем адвокат закона o државном рачуноводству, 
јер се ни ja с шим не слажем, али тврдим да није 
било овога закона државни би рудннци оваквим газ- 
довањем отишли на бубаљ. Закон je доиекле учи- 
нио крај самовољи властодржаца у државиом руда- 
рству и довео у ред газдовање у колико га ти вла- 
стодржцн нису изигравалп. Иначе дотле газдовало 
се са државном паром као са својом. 

Нека се прегледају књиге и рачуни од 1919— 
24 г. na би се потврдило да je ово спе тачно. Мје- 
сто да та наша пајважиија привредна грана, заправо 
срчана жила, иде прогресу, ми се из дана у дан 
срозавамо. Мјесто да спремношћу наших рудника 
повећавамо н државни фискус и поднжемо народно 
благостање, да изграђујемо програм рада за будућ- 
носг, ми смо стали споро на свима линијама. Држа- 
вни интереси безусловно траже да се ови мртви ка- 
питали, који леже у рудницима што рационалније 
експлоатишу, као што то чине остале културне зе- 
мље. Ово je у толико више потребно шго се мора 
водити озбиљно рачуна o оснивању велике жељезне 
индустрије, јер се без тога не може ни замислити 
сигурност   земље као ни њен привредни nporpec. 

Наши државни рудници треба да изведу једну 
културну мисију, треба да изврше читав препород 
у ствари електрификације читаве наше земље. Наши 
рудници дужни су, a у могућносги су да подиза- 
њем електричних централа на рудницима убрзају 
процес електрификације читаве земље, јер je то no- 
требно као кора хлеба. Електрификацијом земље о- 
могућује се развој индустрије сваке врсте, na према 
томе и појачање народног и државног благостања. 
Осиивање једне индустрије гвожђз, која би морала 
и требала све наше потребс подмирити толико je 
важан фактор да се без такве индусгрије, ne само 
не може замислити сигурност земље, него ни 
привредни nporpec. Мени се чини да je куцнуо 12 
час и да je данас чигава наша нација дужна да 
дадне свој обол, да би се одмах прнступило изгра- 
дњи велике жељезаре. Не учинили се ово још TO- 

KOM ове године, онда се  мн господо играмо са су- 

дбином ове земше. Ханибал анте портас! Морам се 
још дотаћи једне ствари. У преме када су се све 
европске државе забарикадирале и свака жели да о- 
држи неовисност и у најбезначајнијим артиклима, ми 
још луксуз водимо. Ми имамо неколико државних 
солара: Крека, Симии-Хан, Стон, Паг, a скоро he 
биги готова солара у Улцињу. Ми трошимо годи- 
iuii>e око 150.000 тона соли. Од тога у стању je 
Крка и Симин Хан да са садашњим инсталаци- 
јама продуцирају око 60,000 тона. Морске соларе 
око 50.000. Међутим ми купујемо из иностранства 
око 70.000 тона иако се са малнм инсталацијама у 
Креки и Симиноме Хану може повеИатн капацнтет 
на 100,000 тона годишње. Осим зиатне користн, 
која би се тим постигла, да би постали неовисни 
од увоза, тога важног артикла, ми ^би се користи- 
ли побољшањем нашег трговииског биланса, a у исто 
нреме била би и директна корист руднику у Креки, 
јер бн се трошила већа количина угља. Колико 
знам Упрааа монопола образлагала je неповлччење 
соли из Креке тнм, што je инострана со јевтинија. 
Аналогно томе биле б-i државне железницеу већем 
праву да узимају енглески угаљ. Мислим да овоме 
не треба ннкаква коментара. Луксузна col... 

Опаква политика Министра шума и руда мора 
да озбиљно зчбрине сваког патриоту. Ову политику 
мора да осуди сваки човек који je и мало упућен у 
рад наших рудника и наших железара. Мјесто да се 
у тим нашим државним предузећима до краја води 
не само рационална него и национална политика, 
дотле Министрр шума и руда расписује конкурс за 
директора железаре у Зеиици и то у немачким но^ 
винама „Шталунд Ајзн". Значи да се на чело наше 
једине национачне железне индусгрије доведе стра- 
нац. Ово je господо срамота да ми поред наших до- 
маћих људи доводимо на то мјесто странце, не са- 
мо ради тога што je он странац, него што се то 
противн прннципима земаљске одбране. Овај кон- 
курс у страним новинама понижава нашу земљу до 
краја, јер je претставља јадном и чемерном, као да 
ми немамо велики број и млађих и старијих људи, 
одличних стручњзка. 

Ha крају желео бих да истакнем још једну 
ствар: Бивша Босна и Херцеговина претставља нај- 
веће благо у шумама и рудама. До данас су то Ha- 
rne благо искоришћавали тако, да je држава од To- 
ra имала најмање користи ради тога што су углав- 
ном ту полигику проводнли странци и анационални 
елементи, којима je било у интересу да нас до кра- 
ја огуле. Kpajii,e je време да наши државници дођу 
до уверења, да само национални елементи могу 
проводнти државну и народну политику наших при- 
вредних предузећа. A да се то створи, потребно je 
из темеља спровести реорганизацију иаших преду- 
зећа и чигаве шумско-рудфске политике. Треб вас- 
питати нашу омладину из свнх крајсва   наше земље 
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онде где им je место. Ta омладина треба да буде 
у сталном контакту са практичним шумским и ру- 
дарскнм радом. Треба да се школује онде где he 
се на самом терену научити како треба, a и како 
не треба радити. A то може само у центру пашег 
природног богатствз, Сарајево нма централнн гео- 
графски природни положај наше земље, a према то- 
ме Сарајево je просто Богом створено, као жариш- 
те шумске и рударске наставе, Ово господо није 
само захтев Сарајева, него je ово захтјев двије пе- 
тине наше земље. Стабилизоваше једне државе и 
народне политике треба да одговори потреби да се 
наши факултети уздигну на висину научних инсти- 
туга и правилно расподеле на сва већа места наше 
земље, тако да дођу онде где им je право место. 
Коначно, господо и национално политички разлози 
еминентно траже да се ово учини, јер су у Сараје- 
ву као и свима околннм бановинама помешана сва 
племеиа и све вере нашега народа. 

Коначно дужноот ми je да изјавим да hy гла- 
сати против буџета Минпстарства шума и руда, јер 
je Министар шумско-рудзрску политику нодио на 
штету целога нашег народа, водио je потпуно без- 
главо и нерационално. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч 
народни посланик r. Алојз Павлич: 

Alojzij Pavlic: Poslanec   sem kraja v katerem-je 
doma najstarejša rudarska industrija v naši državi, kraja 
kjer je zbran največji   mednarodni kapital.   Trboveljska 
premogokopna družba ima kapitala eno milijardo dvesto 
miljonov dinarjev. Predsednik Trboveljske premogokopne 
družbe je obenem tudi častni predsednik Francoske na- 
rodne   banke.   Trboveljska   premogokopna   družba ima 
svoj rudnik v Trbovlju, Hrastniku,  Zagorju, v Kočevju, 
Rajhenburgu in Senovu.   Ona   je do leta   1929   največ 
prispevala   za   državne   železnice.   Ker   pa   je svetovna 
kriza zajela ves  svet   enako  tudi  našo   državo, ker je 
padel izvoz stoje   naše  tovarne,   zato je tudi   rudarska 
ndustrija v   Trbovljah,   Hrastniku   in Zagorju   nazado- 

vala.   Reducirano je   nešteto rudarjev,   med   njimi tudj 
mnogo  poklicnih [rudarjev, ki so se   vrnili iz tujine iz 
Belgije, Francije,   Nemčije   in celo  Amerike v domače 
kraje Zagorje, Hrastnik   in   Trbovlje   s   težnjo   po   za- 
služku. Ti  brezposelni   predstavljajo  veliki   problem za 
celo   Dravsko     banovino.   Država    odnosno   ministrski 
svet je sklenil da se bode  naročeval premog za želez- 
nice samo pri državnih rudnikih. Ker se je v tem domu 
že dosti razpravljalo  in   kritiziralo o sličnih   vprašanjih 
nimam namena   jaz razpravljati   ampak   hočem   izraziti 
samo nekaj prošenj na gospoda ministra gozdov in rud- 
nikov. Te moje prošnje so namenjene ne samo gospodu 
ministru   gozdov   in   rudnikov   ampak   celi    kraljevski 
vladi.  Prva   moja   prošnja  je naj se postavi   naročitev 
premoga za železnice  na   komercijelno   bazo to je naj 
se naroči tam, pri onem rudniku, ki da ceneje premog 
boljše vrste, bolje sortiran. Omenjam, da je padla pro - 

dukcija premoga pri Trboveljski   premogokopni  družbi 
od 45% na 25%   z ozirom na   naročila   od  države za 
železnice. Leta 1929 je bila rudarska industrija in pro- 
dukcija   premoga na višku.   V letu   1930/1931 in 1932 
produkcija stalno   pada.   To   padanje   ima za posledico 
povečanje  brezposelnosti,   tako   da   imamo   danes    v 
Trbovljah nad 3.000 in še več brezposelnih. Ti rudarji 
niso navajeni  kmetskega   dela, in  predstavljajo   veliko 
nevarnost   za   Dravsko   domovino.   Prej   so  imeli   oni 
letno pri Trboveljski   družbi 2,200 000   šihtov sedaj pa 
komaj 1,000.000, torej je padla produkcija za polovico. 
Ti rudarji in delavci sa   lansko leto v primeri z  letom 
1930 zaslužili okrog din. 70,000.000 manj. Ne samo da 
so oni manj zaslužili ker  so delali   komaj 3—4 dni na 
teden, letos meseca januarja in februarja delajo še manji 
samo dva dni na teden. Ti  ljudje   stradajo, se zadolj- 
žujejo in svojih dolgov ne morejo plačati. Djlgovi teh 
ljudi dosegajo svoto 7 do 8 miljonov   dinarjev.   Kako 
naj potem živijo obrtniki, mesarji, gostilničarji in trgovci ■ 
Zgodilo se je, da je   dolina   Črnega   diamanta,   nekdaj 
bogata   dolina,   postala   dolina   žalosti,   dolina   togobe, 
lakote in trpljenja. Zato prosim gospoda ministra gozdov 
jn rudnikov, da bi on vsaj za 5%  zvišal kvoto  naročil 
za železnice pri Trboveljski premogokopni družbi. Vem 
da je potrebno, da se naročuje   premog tudi   drugje v 
naši državi n. pr.   v Bosni,   Srbiji.   {Ferdo Šega:  In v 
Zagorju) Prav tako! Pri teh   naročilih   naj   se   postopa 
enakopravno   za   vse,  da   bo   jugoslovenska  jednako- 
pravnost uresničena. Nadalje je   važna stvar   Bratovske 
blagajne   v   Ljubljani   ki   je   nujno   potrebna  sanacije. 
Čeprav so nekateri predgovorniki, napadali uradnike bo- 
sanskih   rudarskih   podjetij,   moram   konstatirati,   da je 
sarajevska Bratovska blagajna aktivna a ljubljanska pa- 
sivna, ker se prispevki do leta 1925 niso   zvišali, in je 
ko je izbruhnila   svetovna   vojna   dala   denar   za vojno 
posojilo. Zato je nevarnost,   da   ljudje ne  bodo dobile 
svoje penzije in   rente,  da   ne  bodo   dobili   izplačene 
svoje pokojnine tako da bode   nazadnje Bratovska bla- 
gajna ustavila izplačila. To   obenem  pomeni   velik pa- 
radoks n. pr. delavci,   rudarji v Trbovljah,   Zagorju in 
Hrastniku,   ki   delajo imajo   mesečne   plače   300 — 400 
dinarjev. Oni pa ki so  penzijonirani   imajo po   pravil- 
niku Bratovske blagajne 800 dinarjev mesečno. Zato bi 
bilo potrebno,   da  izda   minister  gozdov   in   rudnikov, 
ker se je že večkrat obljubilo in o čemer se je mnogo 
razpravljalo — pravilnik za Bratovske   bbgajne,   da se 
sedanji pravilnik  nadomesti   z   novim.   (Gospodin   mi- 
nistar šuma i  rudnika   Pavao   Matica:   Pravilnik je več 
izrađen i u važnosti od januara meseca). Prosil bi tudi, 
da se izda za vso državo   enoten  rudarski   zakon. Pri 
nas imamo razne rudanke zakone. V Srbiji je v veljavi 
stari srbski zakon, pri nas avstrijski zakon, v Bosni imajo 
svoj zakon. Zato je čas,   da dobimo enotno   rudarsko 
zakonodajo. Obenem   bi  prosil,   da bi se   prepovedalo 
če ni ravno potrebno uvažati šleski ali angleški premog 
in da bi se mesto tega naročilo pri  državnih rudnikin 
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ali pri Trboveljski premogokopni družbi. Trboveljska 
premogokopna družba namerava ustaviti ako se kvote 
naročil ne bo povišala obrat v Hrastniku, Zagorju, 
Kočevju, v Senovem in Hudi jami. Zadnje dni 28 fe- 
bruarja so se zgodili žalostni dogodki v Laškem v 
mestu kjer sem jaz poslanec, kjer je srezko načelstvo. 

Reduciranih je bilo 115 rudarjev. Imeli so zboro 
vanje, ker so na mesto kmečkih posestnikov reducirali 
reveže. Radi tega so se zgodili nemili slučaji in ljudi so 
zaprli. Tako žalostne slučaje smo imeli tudi v Hrastniku. 
Kajti ljudje so mislili, da vlada v zemlji demokracija, 
pa so zborovali in zato so jih imeli za komuniste. Za- 
htevali so delo in kruh in nič drugega. Zato prosim 
gospoda ministra za gozdove in rudnike, naj izvrši 
anketo in pošlje komisijo tudi v Trbovlje in Hrastnik, 
da ugotovi kako so se redukcije izvršile. Prosim go- 
spoda ministra, da se prepreči ustavitev obratov v 
Hrastniku in Zagorju. Kajti če ne, bomo imeli potem 
žalostne dogodke in bi tekla kri. Pozneje bom govoril 
k proračunu ministrstva za socijalno politiko in na- 
rodno zdravje, naj se preskrbi za te brezposelne. To 
je zelo važno vprašanje. Vem da bi vsi naši ljudje, vsi 
naši obrtniki radi prispevali kak davek, samo da bi ti 
brezposelni ne hodili od hiše do hiše in ljudi nadlego- 
vali. Ti ljudje so najbolj opasni. Če se bodo odvad:l 
delati, bodo takoj sprejemljivi za komunizem. Zaradi 
tega naj bi se z brezposelnimi delavci, kakcr bom go- 
voril k proračunu za socijalno politiko in narodno 
zdravje, gradile velike ceste. Vem tudi, da bi vsi pa- 
trioti pozdravili tako akcijo in s svoje strani po možno- 
sti pripomogli. Imamo v Zagrebu 14.000, v Beogradu 
10.000, v Dravski banovini pa z rodbinami 100.000 
ljudi brez dela. Ljubljana je dala sama 4 milione. Zelo 
veliko dajejo poslanci. Jaz sam sem preskrbel za 
Trbovlje 32 vagonov živil in se zadolžil pri tem za 
32.000 dinarjev, samo da je v Trbovljah mir. Če bi 
vsi dali kakor je pokazal z vzgledom Nj. V. Kralj, k 
je dal za brezposelne zelo veliko, potem bi se to 
vprašanje mnogo lažje rešilo. Ljudje radi dajo. Trbo- 
veljska premogokopna družba je dala en miljon za 
brezposelne in imamo v Trbovljah tudi kuhinjo. Mesto 
da ti ljudje pohajkujejo in so brez posla, bi lahko grai 
dili cesto od Zidanega Mosta do Ljubljane kakor tud 
veliko stratežko važno cesto od Jesenic do Devdelije 
preko Zagreba ter cesto od Subotice do Beograda, ali 
če Črnogorci že ne dobijo železnice, naj dobijo cesto 
preko Peči na Cetinje in Ulcinj. Tako ja mislim da bi 
se dal ta problem rešiti. Še enkrat prosim gospoda 
ministra za šume in rudnike naj se s tem problemom 
kraljevska vlada prav posebno bavi in ga prouči, ker 
imamo oba ministra Slovenca iz rudarskih krajev. Saj 
je visoko spoštovani gospod minister Pacelj poslanec 
sreza Kočevje, kjer je rudnik in gospod minister Kramer 
je doma v Trbovljah. Z ito prosim, naj se pobrigajo za 
rudarje in da bodo delali čast naši  državi. Izjavljam da 

bom glasoval  za  proračun  ministrstva  za  gozdove in 
rudnike. (Odobravanje). 

Претседнак Др.  Коста Кумануди:  Има реч 
r. Милинко Милутиновић. 

Милинко Милутиновић: Господо народни no- 
сланицн, кад je aeli пред нама на решавању буџет 
Министарства шума и руда, нисам могао прећутати 
a да не узмем реч, да и ja o њему проговорим не- 
колико речи. 

Министарство шума и руда има државну шуму, 
која потпада у реон општиие Горље—Дубачке. Ha ту 
своју шуму држава није платила овој општинн при- 
рез од 1928 г., na до краја 1931 године, што из- 
носн укупну суму 71.288 динара општинског при- 
реза. Истина, мн се сећамо, госаодо, да прошле 
године није била ни унета сума за исплату овога 
приреза, али je остало, и мислим да je то унето npo- 
шле године, да се тај прирез од 1928 до краја 1932 
годнне, има да исплати toj општини. Општина Pop- 
ito—Дубачка, го:подо, то je једиа сиромаШиа оп- 
штина у којој њени грађани немају ни хране. На- 
против, кад код љих сгигне нова храна, они шоме 
не могу дз се исхране ни до децембра месеца, тј. 
ни до Св. Николе, a од Св. Николе они морају да 
иду у наднице, или да се задужују те да купе хра- 
ну. A, господо, кад они морају да купују храиу, о- 
дакле могу да даДу општини њен прирез, a ви сви 
знате да општине једино Из Свог приреза могу да 
подмнрују своје општинске потребе, као и издржа- 
вање школа итд. Општина Горшо—Дубачка упутила 
je једну молбу Краљевској банској управи у Сара- 
Јеву, и тражила je да она подејствује да се тај при- 
рез њој исплати, да не би школе биле затворене. A 
КралЈРвска бзнска управа актом својим од 22 марта 
1932 год. доставила je ту молбу среском начелству 
у Гучи, са наредбом, де се саопшти општини Popifao 
Дубачкој сво: „Упозорате општину Горњо—Дубачку 
нека покуша да се користи Правилником под Бр. 
6730 од 1931 r." Господин Минисгар шума то je 
банској управи досгавио у препису. Кад je то бнло 
саопшгено општиии Горњо—Дубачкој, онда су они из 
општине написали другу молбу r. Министру шума, 
у којој се каже овако: „Министарству шума и руд- 
ника (Одељењу за рачуноводство и финансије) Бео- 
град. Прома нар.еђењу Дирекције шума у Чачку, Р. 
Бр. 3424|30 и иаређењу Ор. Шум. управе у Кра- 
љеву Ш. Бр. 2788 од 23 јула 1930 год., суд овај са 
актом својим Бр. 16^0 од 31 јула 1930 године, по- 
слао je две признанице; и то једну noi бр. 1609 у 
суми од 6.215.04% дин. a другу п.шзнаницу, под Бр. 
1610 од 24.86X18% дин.,стимда се no овим призна- 
ницама, имају отаорити потребни креднги, за исплату 
општинског приреза, на шумске комплексе тога Ми- 
нистарсгва, који се у овој општини нзлаз ." Мини- 
старство  je   пре  годнну  дана  доделило   опшгиви 
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Горњо—Дубачкој,  нажалост, свега   2000 динара од 
дужних 71.000 динара. 

Господине Министре, до данас ja сам ишао пе- 
колико путл у поверено вам министарстпо, и тражио 
да се новац испошље. Општина није добила тих јад- 
них 2.000 динара. Међутим,   знам да  je појединима 
дотирано 20, 50 na и 100 хиљада динара. 

Ово je друго што сам почео да читам. 
„С тим да се no овим прнзнаницама нмају отво- 

рити потребни кредити за исплату општинског при- 
реза на шумске комплексе тога Министарства, који 
се у овој   опшгипи   иалазе.   Према   извештају тога 
одељења ОРБр. 2.742 од7-11-1931 год. предмети њи- 
ховог потраживања налазе се код тог одел.ења и да 
he одељење на основу прикупљених   података учи- 
нитн шта треба код Министарства   финансија да се 
овој општини   дужни [рпштински прирез   исплатн у 
што скоријем   року.   Како   се no   горљем иззешћу 
тога одељења   признаје   потраживање   ове општине 
само   no   прнзнаници   овог   суда Бр.  1610   сума од 
24,860,18 дин. a no првој  признаници под Бр.   1609 
иа суму од 6,215,04 динара није отворен креднг од- 
носно не види се да ли he бкти   остварена у наме- 
њеном циљу, то je суду овом  част учтиво умолити 
то одел>ење за извештај   да ли су учи113ене пријаве 
и са овом признавицом,   односно да ли he no истој 
бити остварен и отворен кредит за исплату дугова- 
ног приреза овој опшгини. 

У исто време суд учтлво моли то одељење за 
дејство код надлежних, да се горње суме no до- 
стављеннм признаницама са интересом од 6% што 
скорије исплате, итд." 

И као што видите, господнне Министре, нити 
оних 2.000 дннара, који су доделзени, нису још 
исплаћени, иако сам ишао неколико пута, јер 
ми je казано да су послали дирекцији шума у Са- 
рајеву да ona то исплати. После сам се обратио no- 
нова још једанпуг, они су ми реклн да je општина 
послала признаницу од 6.215,04 дин. за 1929,30 год. 
и да су те признанице послате дирекцији у Чачак 
20-Х-1932 да се те признанице овере. 

Молим вас, господине Министре, од тога дапа 
до сада те признапнце пису још Bpahene. 

Па онда друга признаница од динара 23.279,06 
за 1930131 год. одобрена je no списку... 

Претседпик Др. Коста Кумапуди Господине 
посланиче, та документа можете директно г. Мини- 
стру доставити. 

Милутиновић (иаставља): Даћу то, ja сам бно 
неколико пута no тој ствари и треба то сад овде да 
кажем. 

И кажу да je тражено, јер кредит није одо- 
брев. Ja вас молим, господине Министре, да предуз- 
мете све што можете да се овој општнни исплати 
бар ове две хиљаде динара што су одобрене, na 
онда да се пошаљу и ових 6,200 динара, јер кажем 

да he школа апсолутво бити затворева, она je 
Beh затворена, јер нема са чиме да се издржава. И 
молнм вас да ми дате реч ... 

Прешседипк Др. Коста Кумануди: Немојте 
да се обраћате г. Мипистру него говорите Скуп- 
штини. 

Милутиновић (наставља): Ако neheTe да дате 
реч да heie то наредити, ja онда nehy гласати за 
овај буџет. 

Прешседнак др. Коста Кумануди: Има реч 
господин Милан ПетковиН. 

Милан Петковић: Господо народпи послаиици, 
чинЈеница да je у пајскоријој прошлости гдрво у 
нашем извозу претставл>ало једну петину na скоро 
и једиу четвртипу целокупног нашег извоза, сам тај 
факт no себи најбоље доказује колику важност 
имају наше шуме у нашој народној прнвреди и 
државном газдинству. Па ne само то. У дрварској 
индустрији и разноврсним дрварским радовима нала- 
зили су упослење и зараду читапи крајеви нашег 
сиромашног становништва. Алн услед опште приере- 
дне кризе дошла je и дрварска, за коју се каже, да 
je узрокована и у великој мери проузроковава ру- 
ским дампингом naje обустављена експлоатација на- 
ших шума. Ja hy господо народчи посланици, овом 
приликом, да се позабавим шумским предузе11ем Кри- 
вајом, њезиним радом поред осталога и зато јер ona 
претежним делом ради на подручју среза Влгсени- 
чког кога имам част претставл^ти у овој Народиој 
скупштини. 

Хоћу овога пута господо народни посланици, 
да узмем у оцену р?д предузе11а Криваје које je било 
основано и до ослобођења било као пpeдyзehe са 
искл>учиво страним капиталом. После ослобође1Ба 
хтело се нацнонализирати ово предузе11е, na je 
држава у ono предузеће ушла са 27% акциског 
капвтала, Са правои се je очекивало да he уласком 
државе у ono дрварско предузе^хе сгвари кренути 
бољим путем, али je све, нажалосг, остало no cra- 
ром. Остали су и даљестранци апсолутпи господари, 
који су се н даље трудили да остану само експло- 
ататори и пишта више. Док je дрварска индустрија 
и док ty уопште дрварски послови доносили велике 
дивиденде акционарима, дотле je ово предузе]1е 
проширивало свој рад и лзубоморно чувало .своја 
уговорна подручја, a чим се je осетило дт he и 
дрварски послови постати мање рентабилни,o o пре- 
дyзehe напустило je своје радове и npe појаве ру. 
ског дампипга на једну и no годину даиз. Ono je 
без оспова прекршило свој уговор и обавезу према 
државн папуштајуЈш своје послове и радове. 

Господо народни посланици, поред прелнми- 
napne сече здравих стабала, и ово предузе1"1е, као 
и сва остала, било je у обавези да у своме уговор- 
ном подручју сијече и сушике и да плати одређену 
мању   таксу  држави, али je и ту прекршен уговор 
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и обавеза на штету шумске приБреде и државних 
интереса, (Један глас: Зашто мању таксу?). Зато што 
су то сушике, нису здрава стабла. 

У уговорном подручју овога предузгћа било 
je у прошлој години преко 600.0С0 куб. метара овак- 
вог дрвета од сушика и све je то лежало неиско- 
ришћено и нзложено опасностн да потпунЈ пропал,- 
не. Сву ову сечу морала je да врши држава из шум- 
ско-привредних разлога, кад већ није хтела фкрма 
иако je на то уговором била обавезана. Држава 
je у својој режији o своме трошку то извршнла и 
тако je она оштећена не само за таксу, којујепре- 
дузеће морало платнти држави за ове сушнке, нгго 
je оштећена и за онај рад који je држава морала o 
своме трошку да изврши сијекући и прир ђују11и за 
извоз ове сушике. Док je ово предуз^је зарзђнпало 
милионе, десетиае и стотине милиона динара, и из 
наше земље изнозило преко границе наше рођено 
благо није ни помиишало на напуштгње рада. Међу- 
тим сзда, када je требало насгавити рад, na мшзр 
и уз извесну смашеиу добиг, оно je баш тада напу- 
сгило своје послове na штету шумске привреде и 
на штету упослења велнког броја нашег сирзмаш- 
ног становкиштва из ibenor уговорног подручја. Кад 
je дакле дошло у питање, да ово страно предуз.ће 
ради у времену слабнје конјуктуре пословзња, кад 
je дошло у питање да се пружи могућпост зараде 
хил.адама наших сиромашних грађана и кад je дош- 
ло у питање, да ово предузеће својим радом допрк- 
uece и свој обол активирању нашег извозног трго- 
винског билапса, no цену макар мањих зарздз, — 
њега je нестало са позорнице. 

И не само, господо, да je држава озде оште- 
ћена за таксу за сушике и за трзшак сече, него je 
ошгећена и са сумом, која je претстављена у вред- 
ности ових сушика, a до које држава није могла 
доћи, опетзбог махинација предузећа Kpи^aje из о- 
вих разлога: 

Експлоатација шумских крила железнице За- 
видовиЈш—Пијесак, она je у власти предузе11а Кри- 
ваје. Кад су неки интересенти, мањи шумски преду- 
зимачи, хтели да купе ове сушике од државе, очи 
су затражили писмени уговор од предузећа Криваје, 
да се могу служиги овим железничким крилима, јер 
им се пије исплаћивао извоз дрвета из шуме на 
други начин, али их je предузе11е одбило да склопи 
такав писмени уговор. Ти исти интересенти, како се 
говори — позитивно не знам — тражили су да држав- 
ни ерар испослује такву дозволу. Пошто државни 
ерар није то испословао, ти интересенти су одустали 
од намере да купе ове сушике и тако до сада тру- 
не преко 150.000 куб. метара сушике у томе крају. 

Ово je предузеће господо у н^колико махова 
оштетило државу приликом валоризације снижава- 
шем цена и разним повластнцама, нарочито код же- 
лезнице. 

Господо иародни послзници, време je заиста 
једанпуг да наша земља учини са своје стране оно, 
што треба и оно што тражи њезин животни интерес 
и њезин пснос као државе, a то je: да ови страни 
експлоататори нашег државног и народног привред- 
ног блага осете да наша земља није њихова ко- 
лоиија, и да наши закони и уговори нису за жих 
парчзд харгије без нредности. Ja апелујем, молим и 
тражим, да Краљ?вска влада н г. Мннис ар шума 
н рудиика са своје сгране, учине све што je погреб- 
но да се ово предузеће присили да поштује закоие 
и уговоре и дз обзви nocao и рад ма и у смаље- 
пом обиму, уколико већ није дошло потпуно до ра- 
скида с шим овнх дана, како се говори. Али нама 
знанично o томе није ништа познато. Иначе иаш на- 
родни и држазни понос и интерес траже, да се не- 
миноино и ojM х раскидају уговори са овим пре- 
дузећнма. Ja ово тражим тим више и са пуно више 
права кчд наша домаћа мзњз шумска предузећа чи- 
не нааоре у много тежим околиостима и раде ма- 
кар у мањем обиму и пружају неколиким стотинама 
света прилику за зараду, a сигурно и наша маља 
шумска предузећа не могу се похвалити ренгабили- 
тето.м свогз посла, али ипак хоће да одрже nocao 
у интересу раднога света a нешто и свога и шум- 
ске привреде. У циљу давања могућности да се о- 
држе домаћа шумска предузећа и да још више раз- 
вијају своју радну активност, мислим на оне који 
раде, сматрам да би блло и праведно и економски 
оправдано, да се овим предузећима изиђе са стране 
државе у сусрет и да им се за извесан проценат 
снизи подвозна тарифз. Ове мере пружиле би пре- 
дузећнма могућносг да повећавају nocao и да тако 
упосле у зараду већи број нашег сиромашног ста- 
новништва, Повећаним послом држава не би ништа 
изгубила, јер уколико би се смањила тарифа, уто- 
лико бн се повећао nocao и број превозних једини- 
ца. За илусграцију, господо народни посланици, ко 
су и какви су људи, који још и данас воде ова 
предузећа, дозволите ми само да вам испричам je- 
дан истински догађај који се у прошлој години де- 
сио са пародом среза власеничког и са том фирмом. 
Срез власевички, који може бити једанпуг у 100 ro- 
дина има у сојој средини довољно хране да се сам 
исхрани читаву годину дана, у прошлој години био 
je изложеп страшној и очајној глади. To je позната 
ствар, да je биЛо чак и неколико случајева смрти од 
глади у срезу власеничком у прошлој години. У тим 
очајпим и тешким часовима извозво друштво дало 
je 17 вагона пшенице и добило се око 7 вагона 
кукуруза од Банске управе за овај срез. Све то жи- 
то и пшеница дошло je у Завидовић државном же- 
љезницом бесплатно, али кад je наступило на пругу 
овога предузећа, предузеће je обуставило транспорг 
и онемогућило пренос од ЗавидовиИа до Пијеска, док 
му се унапред не плати подвоз. Они, који су у то- 
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ме часу гладовали и умирали од глади, нису могли 
сваки појединац да сакупе no 20—30 динара за пре- 
воз жита до Пијеска, н предузеће je задржало ва- 
гоне и одбнло да их трапспортује. 

Интервенисао je срески начелник неколико 
пута na je и сам Бан интервенисао два пута и на 
крају крајева друштво није хтело пусгити задњу 
партију вагона, док им се новац није платио. Ето, 
господо, видите, чујге и знајте ко су и какви људи 
управљали овим предузећем које je стотиве хиљада 
нашег народног блага згрнуло из наше земл>е и од- 
нело ra преко границе. Ето видите, господо, како 
се у тешком моменту то предузеће понаша према 
нашем гладном народу. 

Пре него што завршим o овом предузећу, ja 
ћу да споменем самојош две до три потребе, које се од- 
носе на крај који имам часг прегстављати овде у 
Народној скупштини. 

У Финансијском закону за ову годину налази 
се амандман који даје Влади овлашћење, односио 
Министру шума и рудника, да може давати под за- 
куп државну земљу у Босни и Херцеговини добро- 
вољцима и другим људима оскудним у землЈИшту> 
тако званим аграрним интересентнма. Ja сам уверен' 
господо, да he господин Министар одмах no ступа] 
њу на снагу овога закона приступити извођењу о. 
вога овлашгеља. Али ja бих са овога места предло- 
жио господину Миннстру и умолио га, да, кад при 
ступи изради Правилника o унутрашљој колониза- 
цијн и делењу државне земље, да буде љубазан и 
позове нас народне посланике из ових крајева, да и 
ми, колико можемо, допринесемо бол,ој и шго пот- 
пунијој изради овога правплника за делеље земл>е у 
овим крајевима. Наши предлози и наша мишљења 
не могу бити од штете, него само могу послужити на 
корист и шумској прнвр?ди и овим аграрним интере- 
сентима оскудним у земљи. 

Још бих замолио господина Министра за једну 
врло важну ствар, једну велику потребу у крајевима 
бивше Босне и Херцеговине. Ja мислим овде на по- 
влачење иаредбе господина Министра шума и руд- 
ннка, која je издата још 1930 године, a којом je за- 
бран.ено давање државне земље на висинама изиад 
800 метара. Повлачење ове наредбе опрсвдава се 
тнме, што тамо Beli постоје насеља из раније a ne 
од јуче. Ta насеља дагирају од пре 50 и 100 годи- 
на. Ту дакле наредбу треба повући, na ако има зем- 
љишта које није пошумљено, a згодно je за обрађи- 
вање, онда га греба поделити интересентима na ма- 
кар оно било и на висини изнад 800 метара над 
морем. 

Време одмиче, na да ja не бих нешто врло 
важно пропустио у погледу овога предузећа Крл- 
ваје, xohy још неку реч да кажем o овом предузе- 
hy у знаку питаља на господина Министра. 

Прво, у рачуну општих трошкова у кшиговод- 

стау овога предузе1ш нем? иикаквих таксених мара- 
ка ни објашњеља на исправама o учињеиим већим 
издагцима. Да ли за озо зна Господин Министар 
финансијз, ако пису хтели знати досадашњи мини- 
стри шума и руда и њихови контролори и инспекторн. 

Друго, документа важнија o издатцнма и оста- 
лом пословању налазе се у некаквом Контролном 
бироу у Бечу. 

Tpehe, сабиран^е „прима-нота" и других рачуи- 
ских књига пије вршено систематски или никако, a 
има и много празних страна, Ових случајева има у 
свнма годинама и у свима књигама, na се због тога 
не може утврдити јесу ли збирни и закључни би- 
ланси кроз све године уопште тачни. 

Према томе ne може се утврдити, да ли збир 
износа „Прима-иоте" и »Благајне" одговара збиру 
бруто биланса, a то би морало бити да су рачунске 
књиге уредио вођење. 

Четврто, из рачунских књига овог предузећа, 
како су до сада вођгне, не може се знати истинско 
стаље у овом предузећу, na je од иатереса знати, 
како и зашто je то до сада  пропуштено. 

Како су порсске власти разрезнвале порезу и 
остале дажбине, кад je овакво стање у књиговодству 
овог предузећа — интересантно би било знати. 

Пето, у главној књизи није вођен ни рачун те- 
кућих рачуна. 

Шесто, чњижења у „Приманоту", која замје- 
њује „Дневник" или тако звани Журнал, вршена су 
према инструкцијама и наредбама канцеларије Кон- 
тролног бироа из Беча. 

Из напријед изложеног види се, да биланс mi- 
je и не може бити тачан и реалан, јер нијесу вр- 
шени отписи од објеката сталних инвестиција и јер 
су несигурна потражива1БЗ унесена у активу као 
сигурна. 

Биланс озог предузећа није тачан ни реалан ни 
зато, шго није установљен фонд за амортизацију 
свих сгалних инвестиција. 

Даље, за пет година рада овог предузећа из- 
дато je на личне издатке и адвокатске трошкове 
преко 25 милиона динара. 

За већину издатака у току рада није постојала 
формална одлука управе, него je касније накнздно 
давата сагласносг. 

Господо, без инструкције онога коитролног би- 
роа из Беча, главна пословна канцеларија у Завидо- 
вићу ннје ништа радила нити je вршила књиже1Бе 
главних издатака без њихове инструкције и њиховог 
наређења. Како je све ово могло да буде ja бих 
молио господнна Министра да мени и мојим друго- 
вима овога часа на ово даде одговор. Ако не овога 
часа, оно други пут свакако, a ja hy од тога одго- 
вора учиниги зависним гласање за буџет овога Ми- 
нистарства.  (Аплауз). 
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Претс.еднпк Др. Коста Кумануди:  Има   реч 
г. народни посланик Ристо Ђзки11. 

Ристо Ђокић: Господо пародки посланици, 
оно што je у 1919, 1920 и 1921 године после ссло- 
бођења претстанљзла Дирекцнја рагнога плеиа, a то 
je била скоро пљачка и отимачииа, то je у нас сад 
од ослобођењз и уједнњеља Министарстио шума и 
рудника. (Чује се: To je много, тако се не говори.) 
Национално богаство појединих наших крајева на- 
рочито Босне и Херцеговине прегсгављено je у Шј- 

мама и у рудницима. Шго се тиче самих шума, шу- 
ме су нздате у дугорочни закупни уговор и према 
ономе што су говорили нашн другови Ђож.\л\\ и Пе- 
тковић оне иису наша властитост, јер су разнн 
Ортлиби и други преварили нашу држазу за двеста 
милиона динара. Господо, тај капитал je изиешен у 
злату из наше државе и утрошен несумн,иво na 
штету наше државе. Ти су дугорочни уговори прн- 
мљени у обавезе са међупародним уговорнма и до- 
лазило je до проаужења тих уговора и даваие су 
концеснје много веће него што смо били обавезни, 
тако да смо ми сграховали у то дсба да не крчнмо 
шуме и сечемо. Ту концесију за ce4eite шума до- 
били су они који су нзс Берлинскнм уговором 32- 
робили и држали у ропстау 40 година. Али то се 
држало за виши интерес јер то Београд хоће a ви- 
дели смо да то иде наопако. 

Друга прннррдиа грана je рударство. И ако je 
Аустрнја уважавајући меру да подржавз у својим 
рукама све жељезнице и угљенокопе што смо их 
ми насаедили због, чега смо ми заго што je то 
сматрано као државно добро очтћени у репараци- 
јама, јер су осуђене на ту своту државе које су би- 
ле  побеђене. 

Но то je остало државно добро и то ннје до- 
бро Ајзлера, Ортлиба, Мациниа, Ђузепа Гарибалдиа 
и шта ти ja знам, али je остао менталитет онога све- 
та и чиновништво аустријско наставило je аустриј- 
ску политику  како смо je затекли 1918 године. 

У ту аустријску политику, какпз je во1јена> 
много je загазио и један наш држављанин, који се 
налази данас na челу нашег рударствз, a то je г. 
Никола Беланчић.   (Граја  и  протести у Скупштини). 

Овде, господо, кзд би огворилп ову књигу 
(показује неку ки.игу) која o њему говори, ви би 
могли само у скицама да видите, шта je тај човек 
све урадио. И овако исго као што сам ja прикупио 
за шега ове подагке, тако je, сигурно, и он o мени 
прикупио податке, и верујте да у тим његовим no-, 
датцима o мени, има сигурпо 800/о истиннтих јер ja 
сам вазда наказан био. (Смех и rpaja). 

Зашто г. Минисгар, који je п.егов газда и ре- 
сорни Минисгар, избегава, да се o љему говори? 
Нисмо ваљда ми људи, који смо се овде скупили 
ради неке спрдње, или да смо дошли овде са улице. 
111   посланика  je  потписало интерпелацију  против 

тога господина и, господо, пити тај господнп, пнти 
г. Мипистар, нико се није ни макао, да no тој нашој 
иптеЈпелацпји одговори. Створило се од тога човека 
нека врста хрватског мученика, na се чак, господо, 
због њега прешло и на хрвагско питаље. Нема ту, 
господо, никаквог хрватског пигања. Kao што вам je 
познаго, ми смо имали врло чесгитих л>уди и чинов- 
ника Хрвата и министара Хрвата, и заго нема места 
везивати ово пита11>е са тим љуДима. Ви сте чули 
јуче, како je овде неко говорио o неком генералу 
пок. Фраиасовићу, пок. Хорватопићу и пок. Орешко- 
вићу, који су били Хрвати, али су били и чувене српске 
војскоаође, који су водили српску војску у минулим 
ратовима. Ти су људи били и министри у Краље- 
вини Србији кад пије било ни помена o Хрватпма. 
Али o овоме господину, пико ne говори као o пеком 
Хрвату,   него као Аустријанцу и као корупционашу. 

AKO би се читала ова књига, много би се iy 
којечега вндело. Ми смо изнели његов рад, и TOKOM 

дискусије могло би да се ушрди и види, какав je 
то човек тај Никола Б^ланчић. Видело би се, ка- 
кав je on био npe para, какав je био за време рата 
и какав je сад од после рата на овамо. 

Г. Министар шума примио je na себе дужпост 
да да обавештења o тој ствари, и оа се сасгао са 
првим потписником ове наше интерпелације г. Бо- 
жнћем у једној соби овога Дома и разговарао са 
њиме читав сат, o чему се овде ради и шта треба 
да се ради. Ми, господо, зламо да у Мипистарству 
шума, a no овој његовој сгвари мањка можда 200— 
300 аката, која су украдепа из Мнпистарства, али 
од тих украдених аката и ми имамо нека код nac и 
са тим актима, ми ћемо да се разговарамо са тим 
господипом, кад му дође време. Нико, господо, нека 
н не посумља и ne помисли у честптост тога госпо- 
дипа и нико од нас не зна, злшго га жегов газда г. 
Миписгар шума и данас држи на том положају. 

Једаи ми je господин говорио o љему. Taj г§ 

Беланч..11 се подуже задржао као делегат паше др- 
жавг у Немачкој, где je био делегат у репарационој 
комиснји. Како се радило, господо, у тој репараци- 
onoj комисији, то ere сви чули, a знамо да je он обав- 
љао и неке лиферације зв Дирекцију рудника у Са- 
рајену, за рудни:< у Зепицн и за све остале рудпике 
у Боспи и Херцеговипи. У то je доба био на поло- 
жај директора једпог рудника и iberoa браг пок. 
Ото, у чијој je Дирекцнји онога доба било записапо 
3,800.000 круна наиме Белзнчића репрезгнтацнонс- 
костеп. {Мпнистар^шума П. Матица'. Чега?) Крупа. 
{МштсШар гиума: Каквих круна?) Нека je, господо, 
и руских рубаља ru то je и сувише. (Жагор и rpaja 
у Скупштипи). 

Немојмо се сакривати зато, што није уведепо 
у кшиге, јер no наређешу Министарства финапсија 
свака je фирма дужна да своје протоколисане књиге 
води у нашој   валуги.   (Приговори)   Па   нека  буде 
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3.000 динара, ипак je крађа {Мииистар Ханжек: To 
je требало тако казати) (Приговори) Немојмо тако 
да се бранимо. И господо, не само што je г. Белан- 
чић у својстиу оваквог свог рада извео мале мал- 
верзације, које ћу и доказати, него господо, он je је- 
дан од опих који je сву аустријанштину одржавао, 
која je и дан данас у рудницима у Босни и Херце- 
говини. Ол je прикупно и браћу и ујаке и сау род- 
бину иа штету државе н њепог угледа (Чује се: до- 
кази!) Доказ je, он je Гринвалда повукао из Босан- 
ског Брода у Сарајево, који je можда добар трго- 
вац, али он je остао дужан милионе држави. И Бе- 
ланчић, преко свога Министра, — што смо сад осе- 
тили, да je он шима Министар, a не они њему, a дво- 
јица су ради њега давали оставке — наметнуо je 
једном чесгитом Погачнику да потпише уговор no 
коме се Кауфману одгађа плакање потраживања, 
ма да je он од рударског предузећа no три до че- 
тири месеца и то у гладиим месепима од маја до 
јула обуставл:.ао и није плаћао својим радннцима 
наднице. И држава ту прима 19 милиоиа динара на 
себе. 

И господо, око љега je окупљен сав тај еле' 
менат, не хрватског, него аустријског меиталитета 
они су постали господари у рударству na терито- 
рији бивше Босне и Херцеговипе и ono што су ра- 
дили Ђузепе, Гарибалди, Мацини, у нашим шумама 
радио je Беланчић и Карло Тиболт, који се похр- 
ватио као што од Грка испадне Србин, који je no 
рођењу Мађар, a no матери Шваба, његов Матерша) 

неки Дојчман, који се доселио као срески пачелник, 
он има за вишег саветника poljenor брата, који je 
био порески егзечутор (Чује се: Koju je?) Јозо Бе- 
ланчић, који je и шеф књиговодства и благајник у 
Сарајеву. 

Па има кумова који су у својсгву званичних 
шефова рачуноводства, a то je у државном предузе- 
hy Податник, дакле где љегов браг врши контролу 
и никада ne заборавља да свакога од тих заштити, 
и све ono што се њему не допада да протера не 
само из рударства, него je у стању да протера чо- 
века na макар   тај био и ортак са Жиком Лазићем. 

Ми смо, господо, у рударству имали леп број 
честитих људп. Какав je био Фрањо Остојић дуго- 
годишњи рачуиски чиповнпк. On када га je се хгео 
отрести, он ra je отерао у шумарство и сада je шеф 
рачуноводстаа код Дирекције шума у Чачку. Тако 
je у Какњу једном од најрентабилпијих паших руд- 
ника био пекакав Никола Враголов; no презимену 
изгледа да je Рус али није, он je Хрват. Taj Враго- 
лов се уписао у соколаше и само због тога га je 
Беланчић послао за наставника рударске школе у 
Зајечару. Где год се у рударским предузећима ра- 
дило o соколима, Белапчић je љих протеривао. Када 
смо ми његовим ресорним министрима рекли, шта on 
ради и напомнњали да je соколство протежирано од 

сгране државе, и онда je Беланчић говорио: јесте, 
ако xohe да буде соколаш као Хрват, нека иде у 
Зајечар и нека ствара соколе од Срба a не треба 
од нас Хрвата. 

Па онда и они оптапти који су молили да по- 
стану наши држављани и опи су сви љегови проте- 
жери, какав je и неки Иван Крал којем je дошла 
идеја да промени ono л и да буде Краљ, родом у 
близипи Горице и човек за кога љегови другови из 
рата кажу да je типичап Аустријанац a и сам се као 
такав oceha. Он одговара у Главној контроли за 
пеких 700.000 дипара, само се то ne спомиње. И, го- 
сподо, тај Иван Крал — na лепо му je презиме — 
он je циректор два предузећа још од npe две го- 
дине, и то железаре у Зепици, у предузећу у коме 
држава паргиципира са 75%, и у државној железа- 
ри у Варешу која je апсолутпо државна својина. 
Лањске године on je no својој дужпости требао да 
проведе известан број дана у војничкој резерви, јер 
je примио наше држављанство. Господип Беланчић 
побринуо се да овај ne иде у Калиновик да одржц 
ту резерву, na je у име Мипистарства шума и руда 
предата молба o томе која je и уважена да он ни- 
како не иде на војну дужност због тога што он 
управља са два рудвика. Поред осталих мана тај 
питомац г. Белапчића воли да попије мало више 
шприцера, него ja и г. Иван Радић заједно. И онако 
у пијаном стању када je срески начелник паишао 
са једног пуговања, он њега нападне тако дрско и 
то и среског начелника и читаву државну управу, 
тако да je од надлежне власти осуђен на 20 дана 
затвора. Када je тај Иван Крал осу1)ен на 20 дана 
затвора и када je ту осуду Банска управа потвр- 
дила, он je дошао у Београд и овде je провео свега 
три месеца. Није требало онда ни да буде дпректор 
у Зеници ни да буде директор у Варешу. 

Он je у Београду облетао и обишао све Сло- 
венце народпе посланике и мољакао да му се то 
претвори у новчану казну. Од тога времева није и- 
мао вредности. Молио je и r. Крамера. 

To he се још претресати и то се валази у ин- 
терпелацији упућеној Мивистру унуграшљих дела. 
Али да видимо сада шта je учинио г. Беланчић кад 
je његов пријатељ Крал требао да иде лањске године 
у Калиповик, да отслужи као артиљериски официр 
неку резерву од месец дана. Он je тада требао др- 
жави као комад хлеба, A кад није требао? Кад je 
бежао од затвора, бавећи се овде у Београду трн 
месеца, опет пијући шприцере са Павличем или са 
Вошљаком и тако тражећи правду (Смех). 

Далеко би ме одвело, кад бих говорио o фа- 
воритима и протежерима r. Беланчнћа и r. Павлича. 
To би ме далеко одвело, a све фаворите и проте- 
жере своје г. Беланчић na лукав начин скрива. Ha 
пример on тога директора приказује као човека, 
који  je   показао   неки  резултат својим радом (Др. 
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Марко Кожуљ нешто пита говорника.) A, господо, 
није тешко констатовати да се тамо само расипало, 
да није било резултата и ja сам у стању поднети 
интерпелацију и н.оме доказати да je г. Краљ про- 
пустио да држава штетује прошле годиие преко ми- 
лијон динара. Продавани су комади железа од вред- 
ности, скупљег материјала у ортаклуку, господина 
Преке, са вашим пријатељем r. Миколијем, адвока- 
том из Високог... [Никола Прека: Ja те нисам 
питао). A, ти ме ниси питао, него валзда r. Ксжул, 
Комшнје, комшије. Прнмам на знаље. 

По некнм пресудама, држава je бнла обавезпа 
да плати извесну суму, na се тражио начин да се 
прије плијени благајна железаре у Варешу. Ta бла- 
гајна била je отворена, али je нађен начин да у њој 
нема пара, него да се иде на лагер и купује и рас- 
продавано je ono што je вредело 6 до 7 динара за 
75 napa, O томе ћемо говорити други пут. 

Господо, у свим овим работама г, Беланчнћ 
није био усамљен. To je музика потпуна. Ja мнслим 
да je зао дух читавог друшгва г. Фрковић, који je 
неколико година био шеф кабипегз Министра шума 
и рудника и који je и г. Николу Преку свима ja 
дима ваучио na и томе да носи печат no држави и 
да га употребл^ава на терену (Гласони: Прека није 
био Министар шума и рудника — Никола flpe- 
ка: Зашто мене мгшате?). A, онда Никић, молим 
исправиге то (Смех). 

И још доскоро Фрковић je био шеф кабинета 
Министра шума и рудника и не треба заборавити, 
ради кога je уклоњен са положаја, кад су Италија- 
ни вршили прнпреме na граници, у Велебиту рођени 
брат г. Фрковића и његов фаворнт неки Орешкопић 
били су прваци и барјактари. Али иако je г. Фрхо- 
вић уклоњен са положаја шефа кабинега, он и даље 
води глзвну реч и ja мислим да je он старијп од 
свакога министра. 

Сада да пређемо на саму рачуницу опога 
буџета. 

Лотпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподине посланиче, ваше je време на измаку. 

Ристо Ђокпћ (пасгавља): 
Дакле, господо, поред свега осталога шго ни у 

једном ресору, ни у једпом миписгарству пема него 
једна плата, јер се једпако ради, то je г. Беланчић, 
наравски са својим друштвом, увео неку врсту дупле 
плате, такозване тантијеме. 

Иако ми, господо, имамо no буџету расхода пот- 
пуне исплате свих чиновника опет у парт. 60.4 поз. 
г. Белапчић предвиђа тако зване таптијеме као да 
je ово банкарско предузеће и тако рударске при- 
надлежпссти no Пранилнику угљеви у Крекп 470 
хиљада, у Букињу 60 хиљада, у Угљевику 150 хи- 
љада, у сЈеници 600.000 динара, у Какљу 550.000, у 
Брези 400.000, у Бања Луци 220.000, у Масловарима 
150.000, у Мостару 300.000, у Сухачи 30.000, у Врд- 
цику 300.000, у Велењу 350.000, у Забуковцу 200.000 

у Сремском руднику 450.000 Рудник у Љубији 350000 
Жељезара у Вареша 1,625 000, Рударска задруга 
„Босниа" 105.000, Електрана у Креки 70.000, секција 
за дубоко бушење 50.000, Шумско пословање, Под,- 
липпик 50,000. 

И господо, увео je поред тога још и шумска 
пословања која апсолутно нису потребна. Хаосу који 
влада у пашем рударству, хаос који je створио од 
милионских вредности предузећа и који не даје др- 
жави ни онолико колико je потребно, кривац je за 
то ca 70о/о г. Беланчић. У прогопству националних 
елемената и сокола он je крив са 100%. За то ja 
пошто виднм и ocehaM да се са такрим јаким чове- 
ком ne могу боритл, ja овде апелујем на вас господо 
посланици, да ми чувајући част и достојанство ове 
Народне скупштине, мапифестујући ту част да гла- 
само npoTiiB предлога r. Мипнстра шума и рудника 
(Кољул: Нема Мостара нигде!) Нема, видим и ja. 
Заборавио га, Бога ми. Дао га под кирију браћн 
Дамићима. 

И онда још једпо господо, придржавајујш себи 
npano да још један конкретап предлог дам,ja озде 
подносим конкретан предлог да се усвоји да се по- 
ложај генералног директора и начелпика укине: 
„Претседништву Народпе скупштине Београд. Ko- 
ристећи се § 91 Закона o пословном реду у Народ- 
noj скупштнни, предлажемо да се у предлогу буџета 
Мннистарста шума и рудника Крал.евине Југославије 
за 1933|34 год., укине из парт. 52. поз. 1 од првог 
одеље11>а став 1 својство начелник — генерални ди- 
ректор III/I, као сувишан у том својству". Ono као 
конкретан предлог предлажем задржавајући себи 
право да ставим још један предлог и апелујем на 
вас, да сачувамо достојанство Народне скупштине, и 
кад je он господар споме Мипистру ne треба нн ми 
јда будемо робови и зато xohy да кажем да са Бож- 
ом noMoliH гласам против буџета Министра шума и 
руда јер on лично не заслужује моје nonepeibe. 

Пошпретседпик Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. Шарковић (Нема ra). Г. Шаркоиића нема. Има 
реч r. народпи послапик Иван Радић. 

Ivan Radić: Gospodo narodni zastupnici i pret- 
stavnici, ja ovde ne bili hleo da govorim o sitnicama 
kojima se moguće poslužio moj predgovornik g. Dokić. 
Meni nešto drugo leži na duši. Ja ovde hoću da se 
zabavim jednim teškim pitanjem i jednim teškim za- 
datkom, koji nas čeka kao sinove ove naše zemlje. Mi 
svi, gospodo, dobro znamo da se naše šume sastoje iz 
trojakog vlasništva. Prvo vlasništvo jeste državno, drugo 
vlasništvo nad šumama je vlasništvo imovnih opština, a 
treće je zemljišnih zajednica. 

Mi, gospodo, svi znamo, da su svi odnosi "nad 
šumskim vlasništvom uređeni zakonom. Do 48 godine 
prošloga veka, mi seljaci nismo znali šta su to šume. 
Do 48 godine, mi smo bili kmetovi svojim feudalcima. 
48 godine  taj je odnos   prestao  i mi   nismo više bil1 
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kmetovi našim feudalcima. Gospoda su morala da nas 
nadele osudama od Kr. sudbenog stola 1859 sa šu- 
mama i pašnjacima. 

Kad je prvi put počelo stvaranje naših zemljišnih 
zajednica zakonom od 25/5 1894 godine, utanačene je, 
kako imaju   postati   naše   zemljišne   zajednice.   Tim je 
zakonom urađeno  tako da bivši kmetovi, koliko su da- 
vali   grofovima   težaka na   godinu,   da   toliko dobijaju 
prema tome   i šuma pašnjaka.   Tako, ako je jedna za- 
druga davala grofovima stotinu težaka, onda je dobivala 
celo selište, t. j. 16   jutara šuma i   16 jutara pašnjaka. 
I tako su konačno nastale   zemljišne zajednice,  koje su 
legalnim prirastom prodavali višak   šuma i kupovali od 
grofova šume i   time povećavali   svoju imovinu.   Tako 
su konačno postale zemljišne zajednice,   sa čijom imo 
vinom upravlja glavna  skupština   ovlašćenika pod nad- 
zorom države.   Glavna skupština   stvara   zaključke koje 
izvršuje upravni odbor, a nadzorna vlast samo pazi kako 
će se  odluke ove   skupštine  i dovršiti,   znači da je u 
našim zemljišnim zajednicama seljak,  gospodar i da se 
ne može ništa bez skupštine učiniti, niti može državna 
vlast da naredi, da se nešto izvrši što glavna  skupština 
nije rešila.   Znači stvarni je  gospodar  ovim zemljišnim 
zajednicama seljak.   Dočim tako nije sa imovnim opći- 
nama koje su nastale od 9 krajiških pukovnija. Krajiške 
pukovnije, sinovi onih koji su služili vojsku u tim pu- 
kovnijama tražili su da im car da otštetu za ono što su 
služili vojsku. 

Zakon o uređenju   ovih opština   od  1871 godine 
doneo je da sve   krajiške familije, koje dokažu   da su 
služile   verno i čestito   ondašnjeg   austrijskog  cara da 
imaju pravo dobiti pašnjačke i   šumsko pravo i drugo. 
Ali pazite jednu strašnu stvar, sa tim im cvinskim opšti 
nama upravljaju od opštinskog odbora   delegirana lica. 
pa se u   upravnom odboru   imovinskih   opština rešava, 
sa toli imovinom, kako se hoće.   Тгко je na nesrečni 
ovlaštenika imovinska općina, došlo skoro   do propast 
ovih. Zašto?  Zato   što   niko   ne pita   pravoužitelja,   on 
nema jedne da reče. O njemu se ne vodi računa. Ako 
on ode i poseče  jedan šib i  presuđuju   ga  kao da je 
otsekao tuđe, a ne svoje.   Sad  imamo   31   milion   tih 
kazni i do   danas   ni jedan   upravni   odbor imovinskih 
opština nije došao na ideju da bi te globe trebalo bri- 
sati, kao što ih je brisala država. Ona je brisala i šum- 
ske globe i štete. U samoj stvari imovinske opštine bi 
trebali likvidirati činovništvo koje je steklo pravo na penziju 
u imovinskinTopštinama penilonisati, a drugo prebaciti dr- 
žavi i parcelisati te imovinske opšine na zemljišne zajed- 
nice. Moje selo ima 1800 jutara i to smo dobili 690 jutara, 
od grofa Pala/ičinija, kupili   smo 700 jutara,   od istog 
lica, a 417 jutara od Kaptola zagrebačkog; cela uprava 
košta 6000 dinara godišnje. Podelite na imovinske op- 
štine, 1800 jutara,   košta uprava 27 000 dinara.   Pa do-' 
zvolićete, to. je skandal i dolazilo  je da je država kad 
je imala i   suviše   činovništva   delegirala   u imovinske 
opštine činovnike i  tamo ih  penzionisala i  one snose 
teret činovnika koji su služili u državi. 

Jesu li državne šume vlasništvo bosanske stano- 
vite gospode, radnika i seljaka ? Otkuda Risto Djokić 
ima pravo da govori tako o tim šumama, kad nisu 
njihovo vlasništvo. Te šume nisu ni moje ni tvoje, 
Risto. {Risto Đokić: Jesu zajedno i m';je i tvoje). Ali 
bosanski i radikali i demokrati i Davidovićevci i Radi- 
ćevci uvek su se gurali tamo, gde ne spadaju. Imate 
tamo Šipad, gde se uvek gurate, jer imate tamo tanti- 
jeme. To je državno vlasništvo i vi se gurate da dobi- 
jete tantijeme i da nešto poberete. I cela je muka u 
tome, što se vi na toj pljački svađate. Inače ništa drugo. 
Sad dolazi pitanje, čije su konačno te šume? Jesu li 
one seljaka bosanskih, jesu li hrvatskih, srpsk h, čije 
su šume? To su šume našeg činovništva. Kmetovi 
imaju svoje šume, graničari imaju svoje šume, pa treba 
i školovani ljudi da imaju svoje šume. 

Spominje se celo vreme da se krade ovo ili ono 
što je državno, a zapravo čije je? Školovane dece, koja 
upravljaju tim, kako ona hoće. Kad bi tu sedeli dvesta 
seljaka, onda bi tu šumu nesumnjivo očuvali, jer kad 
šuma nije bila ni državna ni imovnih opština, nego 
živih ljudi, oni su je sačuvali, Sva je nesreća gospodo 
u tome što se ksže da je šuma državna. Šume su ne- 
stale i propale od kako su šume postale državne i od 
kako je dešla do njih železnica. Šumama su se najviše 
koristili ljudi koji su imali najmanje prava i na njih iod kako 
su došle šumske afere, vrednost upropašćenih šuma iz- 
nosi 22 milijarde dinara. Šuma je odavna prodavana \ 
davana u koncesiju i mi smo na njoj izgubili 22 mili- 
rarde dinara i ja pitam nadležne faktore, da li su te 22 
mi'ijarde povraćene natrag u domovinu? Nisu i nikad 
neće biti. To je strašan manjak koji je nanesen našoj 
privredi i sad kad se videlo, da u tim šumama treba 
avesti red, onda se bune i pitaju, da li smo i dalje 
pod Austrijom? 

Meni je krivo gospodo, kad se i Bosanci bune 
što se na jednom važnom mestu nalazio Hrvat i tra- 
žilo se raznih modusa da se on samo sruši. Ja mislim 
da to nije lepo i da nije časno. Ja znam, da smo mi 
g. Milorada Jovanovića tadašnjeg načelnika podigli 
gore, i nama nije krivo kada se na čelu toga Ministar- 
stva nalazi Srbin, samo ako je pošten. Mi ne kaženo, 
kao što su govorili kad je Belančlć bio načelnik i bio 
faktor u Ministarstvu, da su Srbi izgubili jedan resor. 
Mi seljaci nismo naučili da se služimo u ovakvoj kući 
sa sitnicama, no je nama opšti interes preči od svega. 
Nama nije krivo, ako na čelu toga resora stoji čovek 
koji njime upravlja i Srbin je, samo neka je pošten i 
neka ga Bog poživi, ali nemojte činiti krivo drugima, 
te so ovoga mesta ja kažem da i ako jedan od bosan- 
skih poslanika uspe da dokaže da Belančić ne valja, 
ja ću da otsečem glavu. {Risto Dokić: Odmah pogibe!) 

E, Risto, kad bi ti bio genije, ja ti ovo ne bih 
verovao. Ja sam kazao gospodo, svoje misli o držav- 
nim šumama i rudama. Ovom prilikom hoću da kažem, 
da ja nikoga nisam   vređao,   niti hoću da  vredam.   I 
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nikad neću da se upuštam u detalje i sitnice, a mislim 
da tako treba i Risto, i svaki drugi poslanik dž radi. 

. Ja verujem da je g. Ministar taćno i precizno proučio 
i ispitao ovaj budžet Ministarstva šuma i ruda, i veru- 
j ući u apsolutno poštenje, izjavljujem da (a glasati za 
ovaj proračun Ministarstva šuma i ruda. (Živo odobra 
vanje i pljeskanje). 

ПотПрелседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. Мусгафа МулалиЈј. 

Мустафа Мулалнћ: Господо иародни иослани- 
ци, ja имам да учиним једну малу лаконску изјану, да 
се ja устежем од гласања за овај буџет Министарства 
шума и руда. Moja napao, господо, није тако саздана, 
да негирам ono што je добро, али тако исто н моја 
савесг налаже ми, да ако не могу да гласам против, 
за нешто, шго није добро, да се бар устегнем, од 
гласаи.а, (Глас: To je  поштено). 

Ja iiehy, господо, дуго да говорим. Мене се не 
тиче ни мало тај господин, o коме je овде реч. ни 
интерпелација, за коју говоре да je један парламен- 
тарни шкапдал, да један министар не одговара, за 
оволико време, na интерпелацију од 120 народних 
посланика. И ja сам један од потписника на тој ип- 
терпелацији, и знам шта je било, и са другим ствз- 
рима, које се овако дуго одуговлаче, време прола- 
зи,  na he се и то заборавити, 

Чак и ради тога, не устежем се од гласажа за 
буиет Мипистарства шума и руда што се   овај   бу- 
џег не слаже са мојим tiKOiJiJtt^ftf,  да   се    народна 
привреда подигне na оспову паучннх   метода,    него 
на  основу релатнвног личнога   искуства.   Код   спих 
буџета поједпиих ресориих мипистарстава паилазимо 
на  мнига п.фулентна месга, na таких  места   илјз    и 
код овога буџета Министарства   шума    и    рудника. 
Ми  се нисмо, господо, обазирали   na та места, и ми 
смо гласали за све ове буџеге онако  „ан   мас". Ми 
смо и у   Минисгарству   просвете    имали    неколико 
места, која су засновапа на личним, a не na   нацио- 
валним моментима.   Ja iiy да почнем   са   аутокрнти- 
ком са собом, да ja лично Мустафа Мулалић, народ- 
ни   посланик примам од државе годишп>е 90.000 днн. 
a  међутим читлпа наша [књижеввост,   умегност,   чз- 
ложбе и cm наиионзлил пропагапда ва сграни изно- 
си  свега  100.000 динара. Кад сам то   казао o мени, 
ja  морам да кажем да има чшшвника, чије припад- 
лежмости нзпосе три пуга више,  него читав   буџет 
наше Академије   наукз. Сад можете мислити, госпо- 
до,  колики лумен може бити такав једап човек, да 
он  има од државе приход три пута већи   него што 
взноси буџет целе Академије паука.   И ова сума бу- 
џета Министарства шума и руда од 90,000.000 дин. 
претставлЈа једно порушепо пационално   добро   јер 
претставља посечену државну    шуму   у    вредности 
од 90,000.000 динара. 

И господо, насулрот ономе, ne видимо да се за 
зашумљавање тих простора, који су посечени, пред- 

внђа више ол 160 хиљада динара. To je јасан доказ 
да овака шумска полигика пије ништа друго, него 
паставак оне колонизаторске политпке у Аустрнји 
{Цодић: Није тачно?) To je тачно. Ja могу и даље 
да кажем, то je млегачка политика која нде само 
за тим да увишгава шуме a не да их подиже. Гос- 
подо, са 160 хшмда динара не можемо иишта учи- 
иити где смо извукли 90 милпопа динара. Исто 
тако има једпо вирулептпо место у буџету Мипи- 
старства шума и руда. И за ову . годпву зз шумар- 
ско изучавање на шумарским факултетима предвиђа 
се само 10.000 динара. To je смешна ствар, то би 
бо.Ђе бнло да се из буџета брише, јер би смешно 
било да толико предпиди општива. 

За практичну обуку за шумарско особље, јер 
ви знате да добијамо лугаре из пастирских кругоаа, 
иза оваца, после појске дође човек за шумара, за- 
тим за стручњака, наша их држнва треба да шаље 
као своје делегате na конгресе извап наших гранп- 
ца, за све то се предвиђа 20.000 дипара. Оснм тога 
ми знамо шта зпаче бујнце у мелнорацнјп у нашем 
господарству, a овде je предвиђено само 45.000 ди- 
нара. To ne може ни у једном срезу да подмири 
потребу, не може ни у мом ливањском. срезу, a ка- 
мо ли за кршпу Црну Гору, Приморску бановн- 
ну итд. 

За све нсгорнјске споменике, за св^ наше ле- 
ne крзјеве, за туризам, како je лепо рекао г. Куп- 
тарић, за cne то предвиђа се свега 10.000 динара. 
За овако важне ствари стављена je у буџет тако 
незнатва сума да би била срамота и за једпу оп- 
штнну. БолЈе би било да кроз буцет није ни про- 
шла. 

Осим тога господо г. Миписгар шума и руда 
у своме експозеу, кога сам пажљиво саслушао, пи- 
је нам ништа говорио да iie донети закон o чувању 
дриета. Код нас пма крајева, a ja ћу вам казати изреку 
из мог краја: „Мрзети као Ливњанип дрво". Постоји 
предела, у којима парод не воли дрзо приватна ак- 
ција да се зашуме голети и крш, јер je акција ми- 
нисгарства шума незнатна. Кад немамо једпу звани- 
чпу зашгиту, кад нл полнција HHTVJ управна власт 
пити шумска пласт, ne пазе на младо дрво, онда ne 
мпжемо да имамо пикаква успеха у приватној акци- 
ји да млада дрва узгојимо. Ja мнслим да he се до- 
нети један закон који he узети дрво у заштиту. 
Hehy да споменем како je и у историји било лепих 
момената у чувању дрвета. Фридрих Велики je знао 
да посече руку ако би неко младо дрво посекао. 

Кажем ради приватпе иницијативе јер са овим 
самим ако се буде овако и у буду11е предвиђала за 
ове сврхе наша звапичпа акција од стране шума 
и руда, neheMO далеко отл\м, 

Нису само ово разлози, да се ja устежем од 
гласања за буџет Мипистарства шума и руда. Има 
једаи много јачи и већи разлог, који ми баш не до- 



202 XLIII Редовни састанак — 18 марта 1933 г. 

звољава, зато што ми мој крај не може дозволити 
да гласам, односно, да учествујем у доношешу овога 
буџета Министарства шума н руда, a то je због тога, 
што се врло слаба политика спроводи са рудницима 
који се тамо налазе. 

Moj крај има један угљеиокоп који je једно 
велико природно богаство и за који се интересо- 
вао и страни капнгал, који je чак обећавао да he 
овај пусти наш крај, ' откинут од културног света, 
везан само слабим и примнтивним цеста^.а и путе- 
вима,—обе11авали су да iie ради експлоатације тога 
рудника спровести нсељезнички спој од Ливна до 
Сплита. Господо, овај je рудокоп, у ono неурачун- 
љино нреме, када паша држава није била још до- 
била ни правну форму т. ј. пре доношеша Видов- 
данскога Устава, издат под закуп једиом конзорцију 
без нкаквих обавеза. Овај угл>енокоп који je врло 
важан за садашњу Приморску бановину, издат je 
приватном предузећу на 50 година без икакве оба- 
везе према држани и оном крају. Такав угопор 
a сматрам корупционистичкнм актом, јер се не оба- 
везује онај експлоататор ничим у корнст онога краја 
и државе, већ упропашћује буду1п10ст једноме крају 
за 50 година. 

Мшшстар шума ирудаЏтр. Павао Матпца: Не- 
мојте за пок. Крстеља ништа говорити. {Др Драгу- 
Шин Kociuuh: Ваљда су запослени радници из тога 
краја) 

Мустафа Мулалнћ (наставља); Овде и нема 
никаквих радника; овде се ради сасвега 5 радника 
јер то предузеће неће да радн. 

ПотПретсеџЈтк Др. Авдо Хасанбеговић: Гос- 
поднне говорниче, немојте воднти дускусију iseli 
говорите o предмету. 

Мустафа Мулалић: (настанљаЈ. Ми би желе 
ли господо, да када се нама нуди један пријатељски 
страни капитал да onaj угљенокоп рационално екс- 
плоатише и да наш забачени крај кога ja називам 
Сибиром Југославије, да се веже железннчким спо- 
јем са морем, a да бн та железница имала и трго- 
вачке и стратегпске важности o томе не треба ни 
да се говори. Када се то нуди, онда зашто да се 
дозволи да овско јелчо друштво умртвл^ује onaj 
угљенокоп, јер га оно ne експлоатише и не упосља- 
ва пи пет радника. 

Господин Министар шума и руда коме сам 
ради ове ствари поднео једну интерпелацију, паравна 
ствар, nehe ни да одговори na п.у. 

Минисшар шума u рудиика Др. Павао Матица: 
Хоћу да одговорим. Ja сам јавио Претседнику скуп- 
штипе да ja спремам одговор na ту интерпелацију. 

Мустафа Мулалнћ; (наставља) Ja hy вам бити 
врло благодаран ако добијем одговор. Али госпо- 
дин Министар ми je једном приликом само рекао, 
да тај уговор он не може сторнирати, јер je то уго- 
вор, јер je то   неки правни акт.  Па  господо  један 

овакав уговор који je дошао у нередовно доба, 
који нема никакве правне форме и ne обавезује 
експлоататора пичим у корист државе и онога краја,. 
ja тај уговор, не могу сматрзти лравним актом, тим 
више што се читав један крајод 100.000 душа, тим 
угопором ynponamliyje за пуних 50 годипа. To zy 
разлози ca којих се устежем од гласања за овзј 
буџет. 

ПоширсШссдник др. Авдо Хасанбеговнћ: Реч 
има господин Доасзепскн. (Господина Довезенскога 
пема onae). Реч има пароднп послапик господпп Са- 
лих Баљић. 

Салих Баљић: Господо народпи посланици, у 
onoj дискусији поподом буџета Мннистарства шума 
и рудника отворено изјаиљујем да писам ни каиио 
ни мислио да узимам реч. Али будући се повела 
дискусија таквнм путем н пачином, a на основу, 
господо пародни послапици, пести које су колале 
одавно o пекнм круппим пита1иима у овом ресору 
ja, господо, узимам врло радо геч н xohy да наве- 
дем са своје стране пеколико опажа11>а и да ука- 
жем на потребу озбиљпости и важностп самих пи- 
тап.а као и нажпосги онога ресора, o коме ми ве- 
черас расправљамо. 

Господо народни послапици, једна велика група 
члапова овога Дома подпела je има подуже време- 
ва једву иптерпелацију, којом je тражила да се рас- 
прани политика у ресору r. Министра шума и руд- 
ника у прпом реду и да се pacnpaue и нека лична 
пигања, која су у везн са радом и политиком у 
овом Мипистарству, 

Ha ту интерпелацнју још до сада није одго- 
nopeno и поповно су толико пута у овоме Дому, 
стављалп nnTaihe r. г. потписници na r. Претседни- 
ка Народпе скупштипе, зашто г. Министар шума и 
рудпика ne одговара na поднету интерпелацпју? Али 
се сгереотиппо одговарало: да he се na иптерпела- 
цију одговорити, кад буде ona стављена на дненнн 
ред. 

Fociioflo, тачпо je то, јер постумак и права на- 
родних посланика утврђепи су прописнма Закона o 
пословпом реду Народне скупштнне и ресорни Ми- 
пиетар ne може пишта друго, него да одговори кад 
буде на то позван и кад буде иптерпелацпја стан- 
љена na дпевпи ред. Али, господо, и без обзира 
што г. Министар шума и рудннка није имао при- 
лике до сада да одговори na ову интерпелацију, ии 
смо врло добро упознати, колико са политиком и.е- 
говом и Н)ггових претшаспика толико и са владањем, 
поступцима и радом оних чиповпика o којима ин- 
терпелација говори. 

Није иоја задаћа да сада улазим у та питања. 
To би била задаћа једне анкете и коначно задаћа 
саме Народне скупштиве, кад би се no томе пита- 
ii>y отворила расправа и када бисмо ми, како вам и 
пословни ред даје право, чинили   овисним   и  пове- 
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реље дотичног Министра односно Кррл.евске владе 
o р?шењу тога пита11>г. 

Господо посланици, o ресору г. Министра шу- 
ма и рудиика, не само овога сада, него скоро свих, 
било je прије врло често у свима Народним скуп- 
штинама од ослобођења и уједи11>ења на овамо речи. 
Чиниле су се веома тешке приметбе. Чуле су се, 
roznono, чисте и суште истине, a било je често 
пута помена и o тешким стварима. које су бацале 
врло лоше светло на економску шумско-рударску 
политику Миннстарства шума и рудиика. 

Господо нарздни посланицн, нлући путем, да се 
доведу у склад наши националнн и привредпи ин- 
гереси са нашом државном политиком; да се оду- 
премо једиој нелојалној и насилној навали туђег ка- 
питала, није чудо, гссподо, да су се прааиле и гре- 
шке. Оне су се правиле хотимице од стране"неса- 
весних људи и жхотице од сгране неупућених љу- 
ди. Страни капнтал уврежио се у иашој земљи пре 
нашег народног ослобођења и уједињења и нашт 
нова држава и све наше владе борнле су се против 
политике туђииског капитала. Бацимо л;1 поглед на- 
зад толико година, с правом имамо да се ж*лимо и 
да тражимо да се ил есне ствзри коригују. 

Али, господо, у тој оцени морамо да будемо 
праведни. Не може се везати све o врат нашим на- 
ционалним владама и мннисгрима, кад има кривице 
на другој стрзни, коју би требало путем закона 
позвати на одговориост. 

Ту су господо, no среди приватници ортаци. 
Ту су чак и они, који су уживали повереље и до- 
бллл дужност да у име Владе и уиме државе штнте 
државне и националне интересе као љихови деле- 
гати у државним предузећима. Из екпозеа r. Ми- 
нистра шума и руда, види седа су извесна питања 
регулисапа, и да су извесна пнтања на путу да се 
регулишу. Г. Миннстар шума и руда споменуо je 
да спремз закон o мерама и балт^луцима, закои од 
иелике важности, на који жел.чо чекају крајени у 
пређашним границама Босне и Херцеговине. Кад je 
реч господо, o томе треба да одмах споменем, да 
због тога наша и онако примитивна принреда пати, 
у првом реду сељак. Од велике je потребе да се 
ш o пре донесе овај закон, на коме су радили 
стручњаци још од пре ослобођења у нашим краје- 
цима, и KScnnje наши национални стручи.аци. 

Овде je наш друг г. Мулалић споменуо нешто 
o пошумљавапЈу наших крајевз. Ja сам слободан, да 
скренем пажњу г. Мнинстру шума на потребу по- 
шумљељз нарочито оних кршева, који су у току 
столећа;дев1сгирани од туђина. Чињеницз je, да наш 
свет не уме да чува шуму, Отуда се ргђају већи 
сукоби између сељака, малога варошаиина те шум- 
ских oprana и полицијских власти. MopiM да кажем, 
да су колико шумски органи толико полицијске 
вл«стн немилосрдни према  нашем  сељаку, у одме- 

ривању казне и процене штете. Сви смо ми имали 
прилике да се жалимо било код нижих било код 
пиших власти и да упуИујемо питаша да заштитимо 
интерес нашега сељака. За једну малу моткицу од- 
мерава се нашем сељаку тако велнка казна, да се 
сељак у иевољи пита, да ли ови шумски или поли- 
цијски органи не иду на то, да га коначно упро- 
пасте економски. Видите, господо, ми морамо да 
будемо правичнн. Један од наших другова који се 
нарочнто осврнуо na шумску политику од првих 
дапа нашега ослобођења и уједнп.епЈа до данас прн- 
казао je мпоге ствари, као да се то догодило под 
владама од 6 јануара на овамо или да се догодило 
под министровањем задље тројице господе Миии- 
стара. Господо, та критика, може бити, делимично 
je умесна, али делимично није умесна ни тачна. Ми 
зчамо, да су се пређашље Народне скупштине ба- 
виле тим тешким питаљем, да je пређзшња Народна 
скупштина била нзабрала и анкету, која je испити- 
нала пекоректности, да не кажем тежу реч, у во- 
ђењу шумске политнке. Ми знамо, да je једва за- 
машна анкета нзабраиа 1928 год. испитивала рад у 
шумским предузећима и резултат je био тај, да су 
највнши функционери у Миннстарсгву шума и руд- 
ннка платили својим егзчстенцијама, јер су осуђени 
од Државног савета, као највншег суда у држави 
и тешко кажњени. (Један глас: Јер су пронзђени 
кривцима). Јест господо, били су кажљенн и неки 
наши велики стручњаци за које јавност није била 
увјерена да су такви кривци. Ми се нисмо тада 
упуштали у то, ко je крив, док анкета није свршила 
посао, a кад je свршила посао, прзвда je учинила 
саоје, јер су пронађени крнвци. Јадан говорннк 
износн велике трошкове који су се вршили у неким 
државннм предузећима на рачум разних комнсија и 
разних апкета. Јесте господо. У нашој земљи де- 
лило се и капом и шаком досада. У предузећима 
где се рачунало na милионе и милионе, разумљиво 
je да се и трошило na милионе. 

Али, господо, апкете, које je слало Миннсгар- 
ство шума и рудпикг, имале су задаћу да испитају 
рад и господарење у предузећима, у којима je 
држзва директно ангажована, И зато, господо, мо- 
рамо да будемо одмерени, у оцепи тога питаљз. 
AKO дозволимо да се прикаже читава наша прн- 
вредна полигика у најцрп^ем светлу, ми ћемо no 
грешиги, јер ћемо доживеги да неко устврди да су 
спи министри на тим положајима, нарочито мини- 
стрп шума и рудпика, који су виђепи људи у нашој 
земљи, били криви због свега овога што господа 
веле да се догађдло у шумској полигици паше 
земље. Јесте господо, приговара се да у нашој 
адмипистрацији, у нашој хијерархији, у нашем днеа- 
ном жнвоту, само још no који остатак старе аустри- 
јаиштине, али након 14 годипа иашег националиог 
државиог живота, ne смемо дозволити да се озбн-Ђ- 
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ни државии послови називљу аустријанштином, a 
камо ли да дозволимо да се те методе задрже у 
нашој хијерархији, међу нашим чиновницнма. Али, 
господо, ja бих рекао за извесне појаве, да то није 
аустријанштипа него нешто друго, што господа 
посланицн, говорећи o том питању nehe правилно 
да окарактеришу. To су последице тршких партиј- 
ских времена кад су поједини људи били заштића- 
вани и кад су се дешавале one ствари које се 
стављају под капу аустријанштиие. Из ових разлога, 
господо, узео сам реч, да проговорим нешто o бу- 
џету Министарства шума и да ra сврстам у ред 
оних других буџета у којима je овде веН расправ- 
љапо. Ja, господо, тражнм од прегседништва На- 
родне скупштине да због јавности и умирења На- 
родне скупштине стави na дневни ред интерпела- 
ције na и ову која je довела до ове днскуснје, no 
готову, кад je Министар шума и рудника већ из- 
јавио да je спреман да na љу одговори и да je 
спреман да одреди и комисију која he прегледати 
рад овога чиповника ради кога je споменуга кнтер- 
пелација и подпета. 

Заслужује нашу захвалност r. Министар, што 
je предузео потребне wepe против r. Регенштрајфа 
који je побегао у Беч, a који je највећи кривац за 
рад у шумском предузећу .Криваја", у коме je 
наша држава ангажована са 26%- 

He могу прећи преко one чиљеннце, коју je 
павео наш друг г. Милан Пстковић да у доба 
тешке невоље, кад je наш сеет био у вајвећој не- 
вољи због тога што није на време могао да добије 
храну, управник предузећа „Криваја" није хтео иза1)И 
у сусрет н дати вагоне да се превози хргпа за наш 
гладни сеоски свет. Ови л^уди који у нашој земљи 
не уживају само гостопрнмство него из ње извлаче 
и тешке милионе, ваде злато из утробе паше отаџ- 
бине, морају да нам врате мило за драго. 

Бацајући ово неколико погледа на буџет Ми- 
нистарства шума и рудника, захвалбн сам г. Мини- 
стру, да je ипак предузео све оно што je потребпо 
да очува углед и Краљевске владе и Народне скуп- 
штине, na с тога изјављујем да hy гласати за овај 
буџет. 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч, r. Брапко Аврамовић. (On ннје овде.) Има с 
тога реч г. Чохаџић. (Ни њега нема овде.) Има реч 
r. др. BomibaK. (Ни on није овде.) Овим je исцрпл^ена 
листа говорннка o буџету Министарсгва шума и 
рудннка. Има реч r. Министар шума и рудника. 

Ministar šuma i rudnika Pavao Matica: Gospodo, 
ja sam sa velikom pažnjom slušao govore i pribeležio 
stvari za koje sam smatrao da oni osobitu važnost po- 
lažu. Gospođa narodni poslanici koji su se stavili u 
oštriju kritiku Minislarslva šuma i rudnika napominju 
stvari najviše iz godine 1925, 1926, 19271 1928, dapače 
i od ranijih godina.   Sve te stvari pretresla je anketna 

komisija koju je imenovala Narodna skupština godine 
1927]28. Isto tako što se tiče preduzeća Krivaja i sva- 
kako da gospoda nisu bila ovde kod moga ekspozea 
jer bi čuli da su pretsednik tega upravnog odbora i 
ostali predani državnom tužioštvu da vodi krivični pro- 
gon. Radi toga ja mislim da su gospoda morala dati 
priznanje Ministarstvu šuma i rudnika koje je postupilo 
tako da hoće ovo naše veliko preduzeće da dovede u 
red, da sve malverzacije odstrani i da sve koji su či- 
nili malverzacije preda krivičnom postupku. 

Bilo   je   spomenuto   takode   za   rudnike  Kreku 
Simin Han. Ti   rudnici   gospodo,   od 1922 predani su 
državnom monopulu i potpuni gospodar nad nlima jeste 
državni monopol. Radi toga nemam nameru da o tome 
odgovaram. 

Gospodo, bila je spomenuta takođe bratimska bla- 
gajna, odnosno pravilnik o toj blagajni. Ja sam sporne 
nuo u ekspzoeu da je novi pravilnik o blagajnama i te 
kako po volji radništvu, da je tako uređen i potpisan 
još u mesecu j:::uaru o. g. Rudarski zakon, kojim smo 
ujedinili sve zakonodavstvo, odnosno kojim treba da 
stvorimo jedan jedinstven zakon, on je u izradi i pred 
završetkom. Neće proteći dugo da ću ja biti slobodan 
da Narodnoj skupštini taj novi zakon donesem. (Odo- 
bravanje i aplauz). Gospodo, neko je spomenuo glede 
phćanja opštinskog prireza. Ja mogu da kažem otksd 
sam ja u ministarstvu šuma i rudnika, dakle za 4 me- 
seca, ja sam potpisao najmanje za 15 miliona dinara 
kredita, koji se imadu isplatiti pojedinim opštinama. I 
ako opština Dubočka nije dobila ovu svotu, možda nije 
krivnja do Ministarstva, nego možda do dotične direk- 
cije, jer možda direkcija nije imala dosta para ili je 
novac odobren u te svrhe upolrebila na druge koje 
potrebe. Radi toga molim gospodina poslanika neka me 
pismeno opomene da dem naređenje da se to isplati. 

Što se tiče osobenih stvari, ja sam napomenuo, 
da je to čvrsto ustaljeno da će biti naimenovana jedna 
komisija od tri državna savetnika, dikle tri najodličnija 
sudca i od dva člana Glavne kontrole, koji će proučiti, 
pregledati ceo rad gospodina Belančića i ljudi koji bi 
bili u poslovnim odnosima sa njim. Ja mislim da mo 
žete imati poverenja u to, o čemu ćete biti obavešteni. 
Radi toga vidite da se vodi jedna iskrena i poštena po- 
litika i da se ide za tim da u Ministarstvu šuma i rud- 
nika bude vladao zakon i da bude gonjena korupcija 
sa koje bilo strane. Radi toga preporučujem vam da za 
ovaj budžet glasate. (Aplauz i burno odobravanje). (Čuju 
se uzvici: Da se primi aklamacijom}. 

ПотПретседиик: Др. Авдо Хасанбеговић. Ви 
сте господкпе Ђокнћу овзј акт предали Претсед- 
ништву. {РасШа Ђокић: Дајге мч тај акт). Ja Вас 
упозор.шам na ред. {Ристо Ђокић: Дајте ми тај акт!) 
Ja Вас поново упозоравам na ред. (Ристо Ђокић: 
Дајте ми тај акт!) Ja Вас кажљавам записаном опо- 
меном {РисШо Ђокић: Онда идемо напоље и Hehevo 
да гласамо). 
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Пошто je завршен претрес XIV Раздела буџета 
Министарства шума и рудника, то прелазимо на гла- 
сање. Гласа се седењем и усгајањем. Господа која 
су против, изволеће устати. Молим господина се- 
кретара   да   чита партију   no партију овог раздела. 

Господо, пошто je поднесен предлог од стране 
10 народних посланика да се изврши пребројавање 
и да се утврди кворум, то hy ja прочитагн имена 
оне господе посланика којн су потписали ово тра- 
жење. Taj акт потписали су г. г. Ристо TDOKHII, Бо- 

жић (није ту), Захзрић (није ту), Марковић (није ту), 
Јефтић (није ту). Како није присутан ии један од 
прочитаних г. г. посланика овог поднеска осим г. Ђоки- 
ha, то у вези § 91 алинеја друга Закопа o пословном 
реду у Народној скупштини, сматрам да су господа 
или неовлашћено потпнсани на овај поднесак или 
су одустали од њега, na зато прелазимо на гласање. 
Гласаће се на уобичајен начин. 

Секретар Анте Ковач: Чнта XIV Раздео Мини- 
старства шума и рудника од партије 1 до 63 као и 
приходе од партије 1 до партије 12 в. no предлогу 
Финансијског закона. 

Пошпрстседнпк Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
спода која су против, пека изволе устати (Сви седе). 
Објављујем да су прочитане паргије усвојене према 
извештају Финанснјског одбора. Изволите чути даље. 

Са овим je Народна скупштина, гласајући седе- 
ibCM и устајањем o свакој поједипој партијн, у сми- 
слу члана 102 Устана и § 67 Закона o пословном 
оеду у Народној скупштинн, усвојила цео буџет 
Миннстзрства шума и рудника XIV раздела и то од 
1 до 63 партије закључно према извештају Финан- 
сијског одбора. (Народни посланик Рисго Тзокић 
прилази претседавају^ем n изненада отима му из руку 
један званичзн акт). 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Ка- 
жшавам народног псслапика г. Ристу Ђокића ради 
оваквог црнашања искључењем са две седнице. 

Објављујем да je буџег Министарства шума и 
рудника Народпа скупштина усвојила. Сад прела- 
зимо на буџет Министарства социјалне политике и 
народног здравл>а. Има реч Министар социјалне 
политике и народног здравља r. Иван ПуцелЈ. 

MiiHiicniap социјалне политике u наролног 
здравља Иван Пуцељ: Предлог буџета Мннистар- 
ства социјалне политике прелвиђа 204—539,813 ди- 
нара, дакле 15.481.354 дипара мање него ли у про- 
шлој тодини и то за администрацију 150.756.418 a 
за државне устаноне (предузеђа) 50.784.395 динара- 
Подносе1!И овај предлог Народној скупштини, имам 
ocehaj да су средства много премалена према соци- 
јалним потребама земље у садашњим привредним 
моментима. Али уједио морам да констатујем, да je 
овај буџет и поред свега тога доказ великог напора 
краљевске владе, који се чини у садаш>не изузетно 

доба у спровођењу социјално-политичке мисије 
државе. 

Тешке економске прилике, које су ззхватиле и 
нашу отаџбину, одразују се најјасније у незапослено- 
сти и осигурању радника. Навала бедника на берзе 
рада и падање броја осигураних чланова су бароме- 
тар привредног стања у земљи. У 1931 годинипро- 
шло je кроз берзе рада 272.974 незапосленвх рад- 
ника a у 1932 г. 435.060 дакле 162.086 радника 
више. У истим годинама износио je број оспгураних 
рмдиика 609.190 у години 1931 и 537.600 радпика у 
години 1932. У 11ајбол,ем просперитету просечан број 
осигураних радника износно je 650.000 док je данас 
овај број осигураних радника спао на 550.000 душа, 
a то значи да без рудара и саобраИајаца, има у 
земљи преко 100.000 правих радника незапослених. 
Овај број je за нашу земљу озбилл1а опомена да 
треба за незапослене радннке предузети широко- 
потезну помо11ну акцију. 

Срећом, мој претходник др. Жерјав, у 1922 г. 
предвидео je специјалним законским овлашћењем 
формиран^е једног извора прихода за помоћ незапо- 
сленим радницима и ствзрање институција за неза- 
послене раднике. Тиме нам je омогућио да се дапас 
не сукобљавамо с војском незапослених голоруких 
и без оружја. Овај фонд je остао сачуван у целпии 
својој сврси. Из 1вегових сретстава ствзрена je орга- 
низација јавних берза рада и на његов терет падају 
помоћи незапосленим радницима. Питање незапосле- 
ности третирано je Јвек потребном опрезношјју у 
подручном ми Министарству. 

Из овога фонда су створене важне радничке 
установе, азили, берзе рада, народне кухиње и рзд- 
нички станопи у изнссу од дин. 15 милијона. A по- 
ред тога помогнуте су општине зајмопима преко 20 
милијона динара у те сврхе. Поред азила у Београду, 
постоје склоништа за незапослене раднике у Capa- 
јеву и Љубљзни, народна кухиња na Сушаку, у 
гради.и или имају се изграднти TOKOM ове године 
азили у Загребу, Љубљаии, Новом Саду, Суботици, 
Baiba Луци и Сплиту, a чим се прилив средстава 
дозволити, приступиће се градњи ових установа у 
Скопљу, Осијеку, Цетињу или Подгорици и Мари- 
бору. Поред тога подигнуте су целе радничке коло- 
није у Загребу, Сарајеву, Цељу, Марибору итд, Ове 
године треба да се сагради Берзг радз у Беогрпду 
и у Загребу, Maibn провизорни азили створени су 
и у другим варошима (Сомбору. Оснјеку, Љу- 
бљани итд.). 

Целокупни приходи посредова1ва рада износи- 
лису до ј. I. 1932 округло 122 милијона динара. Од 
тог износа издато je за посредоиање рада и помоћ 
незапосленим радницима до 1. I. 1933 r. око 49 
милијона днн. У зајмовим! општинама ангажоваио je 
20 милиона дин. За ззиле и социјалне установе из- 
дато je укупно 15 милијона динара. Крајем 1932 год. 
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разполагало je посредовање рада са сумом од 38 
милиона динара у фондовима код Средишшег уреда 
за осигурање радника и са 20 милијона динара у 
потражнвањима од општииа, укупно дакле са 58 ми- 
лиона днн. Ha овом месту морам да нзгласим, да су 
сва ова срества употребљавана у чисто социјалне 
сврхе, било за соцнјалне грађевине, било за посре- 
довање рада, и да се je ca тим фондовима управ- 
љало целисходно и штедљиво, тако да су могли би- 
ти резервисани готово у целини за данашље кри- 
тично доба, 

Морам   признати,  да  знатан део овога успеха 
имамо да заблагодаримо систему самоуправе и у тој 
самоуправи прегставницима радника и  послодаваца, 
који су у том заједничком послу доказалн потребно 
зрело cxBahaii>e и својнх   права   и   дужностн.   Тако 
je самоуправа службе посредовања   рада остала не- 
гакнута од 1. I.  1928 год. даље те je пословаље јав- 
них берза рада могло битн спроведено без пореме- 
haja све до данашњег дана. Најбољи доказ за саве- 
стан и непристрасан рад јавиих берза рада и пове- 
рење, које ове устаиове уживају у   јавкости, видим 
у тражењу претставннка радника и послодаваца, као 
и радничких синдиката без разлике na струје н crpair 
ке, да се дељење државие помоћи незапссленим рад- 
пицима повери јавним берзама рада. 

У вези са ттњем незапослеиости   има  иаро- 
читу важност и питаље упослења странацз, којих има 
у нашој земљн   округло   22   хиљаде. ЈугослаЕија у 
том погледу поступа либералније   од  свих осталих 
земаља. Ja сматрам да поред царинскнх граница, за- 
тварање граница спремној и способној радној  снази 
не може да користи ни  општој европској, нити на- 
шој југословенској привреди. Ми смо спремни отво- 
рити границе иноземцима, ако остале државе укину 
рестриктивне мере према нашнм држапљанима, Жа- 
лим, да у том погледу не можемо да водимо нашу 
аутономну политику и тако смо,   и противно нашем 
убеђењу, билч присиљени да предузмемо неке мере 
у циљу спречава1Ба придоласка нових страних  рад- 
ника у земл>у. Морам одмзх да нагласнм да смо још 
далеко од тога, да применимо прописе који важе за 
стране радниће у неким  другим   земљама.   Ове су 
мере биле тим неопходније, што морамо  да дајемо 
зараду 50 до 60 хиљада   избеглицама   из   Италије, 
Русије, и Бугарске и што je наша прнвредаоптере- 
ћена са округло 24 хиљаде страних обртннка и сло- 
бодних профеа;ониста. 

Сгсвим je јасно да берзе рада, као младе уста- 
нове н установе срачунате на варошко раднишгво, 
нису могле да подмире cne потребе које су се по- 
јавиле на радној пијаци. Држава се иије могла де- 
заинтересовати a тим мање што je село доскора 
осетило последице и неродице и стагнацнје у при- 
вреди. Beli TOKOM 1932 године подељено je банови- 
ама укупно 2.999 вагона пшенрце и кукуруза и то 

Бановини дравској 68, савској 278, врбаској 668, прн- 
морској 608, зетској 766,  дринској    273,  дунавској 
97, моравској 117, вардарској  125 вагона. Поред ове 
noMoiin у храии, која мора да се  одреди, одобрено 
je још кесеца јуна 1932 године 260 вагоиапшенице 
у виау позајмице уз цену коштања од   135  дингра 
за 100  килогрзма.   Ona количипа подељена je како 
следи: Бановини врбаској 143, савској 15, дунавској 
30, дринској 10, приморској 3, a моравској 42 ваго- 
на. Од тога су искорнстнле  врбарска 143, савска 15, 
дунавска 10, дринска 10, приморска 3, и моравска 8 
вагона.    Сем    тога  Минисгарство    саобраћаја  одо- 
брило je укупно 9140 комада беспл£тних и 1120 пс- 
влаш11ених упутница за превоз хране. One упутнице 
су расподељене како  следи   на  поједине  бановине. 
Бесплстних упутнице иодел;ено je Бановини врбаској 
646, савској  1525,   вардарској   413,  морзвској   415, 
прнморској 1589, зетској   1681,   дринској   1253,   ду. 
навској 1108, дравској 547, a замељене су 63 упут- 
нице. Укупно дакле 9140 бзсплатних  упутница. По- 
лувозних упутница подељено je   Бановнни   врбаској 
45, савској 85, вардарској 10, моравској 20, прнмор. 
ској   75,   зетској 130, дринској 520, дунавској 35 ц 
дравској 200, укупнз 1120   упутница   у   пола   цене. 

Краљевска  влада   која  je   у  прошлој  годинн 
жртаовала   за   noMoii оскуднима у натури и у пре- 
возу укупно 90 милијона динарз, учннила je и у овој 
години, као што je било у даннм приликама могуће 
за 36pHibaBaibe cHpoTHibe   пог ђепе тешким економ- 
ским приликама. 

Законом o накпадним и ванредним кредитнма 
уз буџет за годину 1932/33 одобрена je помоћ ос- 
кудним у износу од укуппо 50 милијона дпнара, ц 
то 5 милиона за исхрану сиротише, 10 милиона за 
незапослене раднике, a 35 милиона за извођење jao- 
них радова, као помоћ оскудпнм пољопривредни- 
цима. 

Ови кредитп распоаел>ени су пргма Правил- 
нику објављеном у Службепим Новинама бр. 305 од 
31 децембра 1932 годнпе на поједипе бановине, на 
територију Управе града Београда. Од овог креднта 
исплаћено je до данас: 

Драпској бановини 1,750.000 дин., Савској 
1,400.000 дин., Врбаској 1,500.000 дин., Прнморској 
1,500.000 дин., Дринској 1,750.000 дип., Згтској 
1,425.000 дин., Моравској 1,225.000 дин., Вардарској 
1,375.000 дип. Поред тога je бановипама'^одсбрена и 
све годипе помоћ у виду 75% попуста ^од редовне 
возарине за превоз хране у оскудне крајеве. Упуг- 
нице, које je Мииистарство саобраћаја издало у броју 
од 3.000 комада подељене су na Краљевске банске 
управе, којима je поверепа даља^расподела на сре- 
зове. 

Велика je помоћ^указапа незбринугом станов- 
нишгву и преко осигурања рздника већ.у ранијпм 
годинама, a нпрочиго у прошлој. Од 1 јула 1922 до 
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краја 1931, грана за осигурања имала je укупно при- 
хода око 2 милијарде 270 мнлијона динара, a грана 
за несреће 600 милијона динара. 

Грана болести за то време потрошила je на 
потпоре у наравн и новцу преко 80% од свих при- 
носа, a на управпе трошкове 160/о, 1% на разне от- 
писе, a остатак употребљен je na отпнсе дубпозинх 
и неугеривих приноса. У самој 1931 год. ова грана 
потрошила je на потпоре у нарави и новцу 88% од 
прихода тако да je завршила са пасивом, која je 
продужена 1932 године. Приноси за осигурање ове 
гране износили су просечно 6 и no % од осигуране 
наднице, Тако исто и грана осигураиЈа за несрећу 
завршила се за то време уз један и no % приноса 
са пасивом. Ова грана исплаћује годиш11)е преко 
15.000 репте унесре^еним радницнма и њиховим no* 
родицама. 

Обезбеђепа надница na основу које се убнре 
принос, такође je пала, шго je имало утицаја на па- 
сивност ових грана осигурања. 

Знатно je болпичко оснгурање оптерећено ne- 
ззпосленим радницима, кој^ искорншћују своје члан- 
ство, те се јавл>ају болеспима, кад им прети губитак 
службе. Ово изигравање нужпо je зло, те je после- 
дица непостојања осигура11>а за случај незапосле- 
ности. Грана за несрећу са своје стране пати од по, 
машкања осигурања за инвалиднтет који на нашу 
несрећу  није  био' спроведеп у добз   просперитета. 

Поред тога послодавци дугују радничком оси- 
гурашу око 180 милиона динара. 

Зато je било неизбеживо оптерећење при- 
вреде новим социјалним дажбинама у садашњим 
тешким моментима. Зато од 1-I-1933 припос за бо. 
лест износи 7% осигураша надвице, a принос за не. 
срећу 1,757о или укупно за обе гране осигураља 
8,75% осигуране паднице. Од ових плаћа послодавац 
5.25%< радник 3.50%- Велики су терети, али треба 
напоменути, да се у Немачкој nnaha у име приноса 
16% осигуране паднице, од које отпада na посло- 
давца 7 и по%. У Мађарској 110/0, у Француској и 
Чехословачкој 12%. Код nac je принос за случај бо. 
лести у 1931 години износио no члану 494 динара 
годишње, у Немачхој 1309 динара. 

Ипак и са овим малим приходима много je у. 
рађено за здравље пашег радника, када ono снаког 
дана издаје радницима у готову око 400 хиљада ди. 
нара, a ca трошковима лечеша и лекова око 850 
хиљада динара, и када се зна да сваког дана прима 
хранарину око 13.500 болесних радника, тј. преко 
20/о целог члапства, a ca члановима породице око 
27.000 душа. 

Годишње се ирши око 1,200.000 ординација у 
радничком осигурању. Осигураље радника je успркос 
свима приговорима и стварпим грешкама ипак једна 
импозаптна послератна тековииа паше државе, на 
коју могу са поносом гледати и наши радници и по- 

слодавци. Са задовољстаом могу да констатујем да 
je осигураше највише папредовало у оним крајевима 
у којима до сада  није  било спроведено, што дока- 
зује и дисциплинованост и свест овог парода.  Тако 
je данас   цео   београдски Окружни   уред престигао 
већ најјаче уреде у целој земљи,   a то зпачи, да се 
није сзмо грешило, Beli no каткад и успешно радило. 

Moje je прво старање било, кад сам примно na 
себе дужност Министра социјалне политике, да сб- 
новим   самоуправу,   гдегод je у социјалпим устано- 
вама био заведен комесаријат ипи огрзничепа само- 
управа. Мислим, да нисам погрешио   ако сам радни- 
цима и послодавцима вратио   права  располагаља са 
њиховом нмовином у Осигурању радника и Раднич- 
ким коморама и ратпим инвалндима и њиховии удру- 
же1кнма. Сарадња заиптересованих нарочито je важна 
у данашпЈе доба, кад треба и тешким жртвама и не« 
себнчним радом noMoiiH заједннци, да нађе излаз из 
тешкпх ситуација. Уопште ишао сам увек за тим, да 
се сва пендентпа питања реше no могућносги у cno- 
разуму са интересентима и љиховим претставннцима. 

Међу проблемима заштите рада заузимају своје 
посебно место наши помолци.   Питање   помораца у 
уској je вези са економским  питањем бродарства и 
не може се решити одвојено од њега. У нашој no* 
морској  политици  учињене су у прошлости крупне 
грешке, које су биле  пеминовне у једној   новој др- 
жави у којој се je ова грана   привреде   тек почела 
развнјати.  Ове  грешке не би се данас толико осе- 
тиле, да није   дошла   криза   поморског   саобраћаја, 
која je погодила цео свет, a тиме и нашу трговачку 
морнарицу.   Погрешке   су се састојале у набавкама 
застарелих и перационалних   бродова, али теже no- 
следице од тога имало je помањкање обргног капи- 
тала, које се oceha уопште у свим нашим национал- 
ним предузећима н које се свети чим попусти у нз- 
весној грави деллтности конјуктура. Данас je знотан 
део овог нашег бродовља повезан, a десили су се и 
жалосни   случајеви, да су наши  вредни поморци oi 

сталн без своје ззраде. У таквим моментима најјефти- 
није je тражити   кривца. Али тиме се не решава о- 
сновии проблем. Проблем постепеног и целисходног 
развитка   нашег   поморства, a у вези с њим и ефи- 
касве иако постепене социјалне заштите наших мор- 
нара. 

У споразуму са надлежним министарствима на- 
стојаИу да се и na овом подручју националне ради- 
ности дође и до сношљивих одпоса и до разумне 
сараање између претставника помораца и бродовла* 
сника, како би се обезбедио добар глас и привред. 
на способност, коју je наша трговачка морнарица у- 
живала дома и на страни. Ипак то пије једини наш 
поморски проблем. Наша обалпа пловидба, наше no- 
мирско занатство, наше једрилице упосљавају седам 
пута више лица од наших поносних пароброда. Ha 
тим бродићима   ради наш најбољи и најштедљивији 
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приморац и неоцењене су заслуге, које он чини на- 
шем приморском саобраћају. Ови се наши бродови 
граде код Kjilie, они служе превозу најјефтиније 
робе, најснгнијег пашег привредника, они су дакле 
у правом смислу речи наша најчишћа иационална 
индустрија. Овај наш занат треба што већу заштиту 
и noMoh. To je тим важније, што je наша земља ма- 
лог поседа н малог занатлије и да су баш ови сред- 
љи наши људи срж наше државе и наше нације. 

Засгој у међународној флуктуацији робе, који 
се одражује у кризн нашег бродарства, изазвао je и 
застој у међународној флуктуацији људи, a тнме je 
погодио и најактнвиију позицију трговнпског биланса, 
наше нсељеништво, Од једпе милиарде годнш1Бег 
прнлива страних платежних средстава, спале су пс- 
шилже наших исељеника у домоаину на 300 милиона 
дннара у прошлој години, a у тој цифри најбоље се 
одражује светска привредна крпза, која погађа нашу 
земљу. 

Америка, која je била до недавна главна усе- 
љеничка земља, у којој има око 650 хиљада наших 
земљака, претворила се у исељеничку земљу. Први 
пут у нсторији Новог Света дешава се, да из Аме- 
рике три пута више л^уди одлазе у Европу (103.295) 
него што се исељава (35.£76). Док се пре рата, a 
нарочнто у доба анексије Босне исељавало са тери- 
торије наше данашше државе по неки пут и 50 хи- 

љада душа годишље, a после рата просечио 12 хи- 
љада са 5 хиљада повратннка, у години 1931 било 
je 4000 исељеника, a 8089 повратника, a у минулој 
годннн само 2.454 исељеникз, a 5.505 повратника из 
прекоморских земаља. Гро ових исељеника сачиља- 
вају рођаци, који путују раније псељеним својим 
рођзцима. 

Струја исељеника тражи већ неколико година 
нова поља рада у самој Европи. Ту заузнма прво 
место пријател.ска наша цржава Француска, која je 
у прошлој години примила и упослила око 7.200 
наших исељеиика (према 10.560 у 1931). У том правцу 
дејствовали су органи наше исељеничке слу кбе, a 
не може се nopehu успех. 

И поред упућивања сувише наше радпе снаге 
у сгране земље, постао je главни проблем наше е- 
миграционе службе данас репатриација. 

Сну тежину овог проблема озиачио je J. X. 
Томас, енглески министар за доминионе, одговарају11и 
на упит једног лабуристичког   посланика речима: 

,Ја имам сваку симпатију са исељеницима нз 
ове земље, којн су у тешким приликама, a и бојим 
се да није могуће прибавити или помоћи да се при- 
бави пасажа за повратак у таквим случајевнма. До- 
мовина не може преузети no овом предмету обавезу 
да финансира повратак исел.еника, гд? нико не може 
унапред да израчуна  висину тих обавеза, 

Ради тога ми нисмо у могућности, с обзиром 
н апрезасићеност домаће радне пијаце и на скупоћу 

превоза, да зовемо наше исељенике кући илн да a- 
гитујемо за њихов повратак, и ако би то живо же- 
лелн. Али ономе који тражн помажемо, у колико то 
наша фннансијска сретстна допуштају идајемопред- 
посг оцевима обигељи н код једнаких услова нашнм 
добровољцима. 

Брига и старање око релагрирања наших исе- 
љеника, које je сломила даиашња криза, чини главни 
део рада подручпе ми исељеничке службе у току 
пocлeдlbиx година. При томе драгоцена нам je са- 
радља и помоћ паших исељеничких удружења. Не- 
колико цнфара најбоље he илустровати знд^ај ове 
акције. 

Репатрирано je у: 
1929 г.    672 лица са трошком од    656.500 динара 
1930 „   1479     .      ,        , „       975.987 
1931 , 3344     „      „        „ „    1,095.975 
1932 „   1029     „      „        „ ,    1,000.000 
За четири године дакле издато je за репатрираље 
готово 4 милиона динара. Поред тога су концесио- 
нирана друштиа у прошлој години рспатрирала 
759 лица. 

Познато вам je сигурно, господо, tno велико 
стараше наше државе да се об;штете они наши nct- 
љеници, који су изгубили свој новац у нзшим бац- 
кама. Комнсија, постављена у ту сврху од страие г 
Министра трговине и пндустрије завршила je недавно 
свој рад и издтла повериоцима Прве српске земљо- 

радаичке банке у штедним књижицама Поштанске 
штедионице 31,265.110 динара. Ja сам тражио, да 
ова комисија протегне свој рад и на исељеничке по- 
верноце осталих банака (Приморске банке, Хрватске 
сељачке баике, Прве личке штедионице и Српске 
прометне банке итд.), јер сматрам, да то наши исе- 
љеници који су дали својим тешко стеченим уште- 
ђевинама тако издашну флнансијску помоћ нашој 
држави, у пуној мери заслужују. 

Што се тиче исељеника повериоца банака, које 
су обуставиле плаћањз у новије време (на пример 
Прва хрватска штедион^ца н друге) Уредбом изда- 
том на основу § 5 закона o заштитн земљорадника 
изрично je предвиђена фаворизација исељеника no- 
вериоца, a морам призиати, да се комесари у поје- 
диним банкама тог прописа у главном строго при- 
државају. 

Kao у целзм мом ресору и установ ма, које су 
поверене мом надзору, провео сам у исељеннчкој 
служби најстрожију штедшу. Исељенички буџет 
на терет фонда CMaiben je од 7 на 3 и no милиова. 
При томе je ипак повећан буџет у позицијама за ре- 
патрирање и за национално-просветни рад међу исе- 
љеницима. Чим сам преузео ресор издејствовао сам 
преглед фонда од стране Главне контроле и за кон- 
статоване неуредности повео поступак. Морам ип^к 
да нагласим, да o неким нарочитим злоупотребама 
не може бити  речи,  барем   судећи no резултатнмз 
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прегледа и да би се могла критиковати целисход- 
ност употребе фонда, за који чиновници не носе 
одговорносг. Из фонда изцата je у прошлој години 
позајмица држави за поплављене крајеве коју he 
враћати држава. 

Сноју социјалну политику спроводила je н спро- 
води наша држава увек у тесиој сарадњи у спора- 
зуму са врховним форумом Европе у пигањнма со- 
цијалне политике, са међунзродним бироом рада. У 
току 1932 године нашз je држава ратификовала још 
2 међуиародпе конвенције рада и то конвенцију o 
присилном раду и конвенцију o означнвању тежине 
на пакетима, који се преносе бродовима. Тим je Ha- 
ma држава ратификовала 21 копненцију н приме. 
нила 15 препорука. По броју ратификонаних кон. 
веиција долазнмо na пето место и то у ред Белги- 
је и Ирске. Harni земља je живо учестнопзла у ак- 
цији за спровођење међународних радова у циљу 
сузбијања нешпослености. У пита1ћу скра1шваљз 
радиог времена на 40 часова, сматрам, да наша др- 
жава ne може да следи у сваком погледу велике 
индусгрнјске земље са својим специфичним интере. 
сима, великим предузећима и до крајносги спрове- 
деном рационализацијом. Гро нашега рацпиштва још 
увек je упослен у средњим и малим предузећнма o 
чему мора да се водн сгрого рачуна. У питању ду. 
жине радног времена не могу код нас да буду ме. 
родавне економске потребе ипдусгријских велесила, 
већ једино социјално хигијенска заштита нашег до- 
Maiier радника. 

У јулу прошле године потписан je ишеђу na- 
me држане и Француске уговор o раду, којим су 
предвиђене административне олакшице рздницима, 
који иду на рад из једне земље у другу, као и јед- 
иакост поступања са радпицнма једне државе на 
територији друге. Уз овај споразум склопл.ен je 
споразум o стлжијерима, који уређују питања одлагла 
радчика једне земље у другу, ради усавршавања у 
професноналној пракси. Уговор he ступити на снагу 
чим ra ратифнкују парламенти и у том циљу већ су 
предузете потребне мере. У низу уговора, који ће 
регулисатн миогобројна riHiaiba између наше државе 
и Румуније парафирани су и текстови уговора o со- 
цијалном осигурашу и запослењу радника. Ових да- 
на Аустријскн пурламенат усвојио je конвеицију o 
социјалном осигурању, која je ратификована од črpa- 
ne наше државе прошле године. 

Ha пољу бодница и хигијенс осетљиво je пого- 
дила финаисијска криза извођеше санитетскО-тех- 
ничких радовз у појединим крајевимс. Ипак je рад 
у днспанзерима и амбулантама и ове Године у пр- 
кос свих потешкоћа ф.чнанснјске природе знатно по- 
растао. 

1932 1931 

У анти-туберкулозним диспаНзериМа 
прегледано je 75.550     82.332 

1932        1931 
Број   посета у раду  на  сузбијању 

трахоме био je 207.230   241.319 
Број посета у амбулантама  за  ве- 

неричне болести 444.140    144.881 
Укупно прегледано у поликлиаикама 

за одојчаа и малу деиу 160.950   227.199 
Број амбулантних прегледа у школ. 

поликлиникама 124.877    164.549 
Амбулантни  рад   здравствених ста- 

ннца износио je 185.620   261,462 
И у асапационим радовима посгнгнути су за- 

мерни резултати упркос редукцији особља и кре- 
дита у општој депреснји. Исто су одлични резулта- 
ти посгигнуги у тесној сарадњи са општинама, дру- 
штвнма и самим организованим народом, нарочнто 
o проучавању жинота и здравсгвеног стања народа, 
испитнвању поједипих села, исхране, венеричиих бо- 
лестн, биомегријских мерења и т. д. O том рзду 
сведоче бројне публикације издате на огнову реор' 
ганизоване н врло добро уређене извештајне службе. 
Поред свих паших напора досадањи рад je ипак не- 
довољан и непотпун. Најбоље се то огледа у сга- 
тисгичким податцима броја рођених и смртних слу- 
чајева. Број рођених у периоду 1920 — 1924 био je 
просечно 35,2%. a У периоду 1925—1929 био je 
33,9%. МНјутим број смртних случајева износио je 
просечно у години 1920-24, 20, 6%. a у годинама 
1925-29, 20%. Значи дакле, да рађања брже опадају 
него смртни случајеви и да je број смртних случајева 
још уве« превисок. Увек сејош истиче туберкулоза, 
као један од најважнијих проблемз. Од ше je умрло 
у 1925 години 25.806, 1926 године 36.913, 1927 го- 
дине 38.025, 1928 године 38.580, 1929 године 41.347 
лица. To су бројке које озбиљно забрињавају 
н ако су делимично пролазне с обзиром на садању 
тешку кризу и рђзве прилике исхране народа. Биће 
моја иарочита брига да питању сузбијања туберку- 
лозе посветим своју нарочиту пажњу. 

Тешких акутних заразних болести нема. Успех 
у сузбијању њиховом je очигледан, али мора се при- 
знаги, да je у првим годинама систематског хиги- 
јепског рада било тежиште сузбијање баш заразних 
болести и да су зато на том пољу постигнути нај- 
замашнији успеси. 

Неодложиви су проблеми популационе полити- 
ке, која иде првенствено за смањиваљем CMDTHOCTI! 

социјално-хнгијенским мерама и асанацијом села 
Жалим да сретства не дозвољавају јачи рад у том 
погледу који би био изузетпо важан у нашим јуж- 
пим крајевима, нарочито, дакле, тимо где нема у по- 
мањка1Бу државних сретстава могућносги за развитак 
приватне иниЦијативе у јачој мери. 

Шрочити проблем претставља специјално за 
Јужну Србију и Босну и Херцеговицу питање бол- 
ница.  И на том пољу недовољна сретства не дозво- 



210 XLIII Редовни састанак — 18 марта 1933 г. 

љавају ширу и плоднију акцнју, која се мора одло- 
жити за боља времена. 

У погледу лекова стао сам, чим сам преузео 
ресор, на становишге, да je потребно предузети мере 
за појевтиљеИ)е лскова и за то je препвиђено у BO- 

BOM пројекту закона o апотекама овлгшћење Миви- 
стра социјалне политнке и може прописати Уредбу 
o цевама за лекове и лековите сиец^јалитете и дру- 
re мере за снижаваи.е цена. 

У реду заководавних мера ва пољу хигијене 
полаже се najselia важпост на Закон o сузбијаиЈу пол- 
иих болести, на модерној подлсзи, те се надам, да 
he се тим мерама знатно унапреднти народно здрав- 
ље нашега народа, које je тим болестима тешко 
угрожено. 

Ha крају могу са жал.ењем коистатовати, да и у 
прошлој   години   није   ни   било   могуће предузети 
знатније   мере у интересу   one наше браће, која су 
у   прошлим   ратовима   допринсла  највеће жртве за 
нашу   заједвицу.   Мислим  на наше ипвалиде. Закон 
из године   1929,   који сам ja затекао донет je знаг- 
ним делом из фискалних   разлога и кадкада тешко 
погађа инвалиде.   Данашље финапсијске прилике ке 
доззољавају нова опгерећења државног буџета. Ипак 
мислим,   дз   треба и na том пољу да држава учинн 
иајвећи свој напор да се оправданим жељама наших ин- 
валида до крајњнх граница могућности изиђе на су- 
срет. Предлоге, које je мени ставило Инврлидско удру- 
жење примно сам ради тога са задовољством и за- 
интересовао  одмах   Господива  Министра финапсија 
за ово пресудно паше питање, како би се темељито 
проумило са финансијске стране. Наши инвалиди мо- 
гу увек  рачувати   са мојом најболЈОм вољом да их 
у тим њиховим   настојањима   одлично потпомогнем 
и подупрем. 

У току 1932^33 исплаћено je na аме дугујуће 
инвалидске потпоре 20.155.684.22, a на име откупа 
инвалиде 3 и no мнлијопа. У исто време тражени су 
кредити за исплату заостале ппвалидске потпоре за 
cee призпанице и списксве који су послати од Фи- 
папсијских дирекција од 5 октобра 1932 годипе na 
до 16 марта тек. r. у нзпосу од 6,727.246.56 које 
he се исплате нзнршитн преко Финанснјских дн- 
рекција чим кредит буде одобрен од страпе Мини- 
старсгва фипапснја и за то буде се добила саглас- 
ност Главне контроле. Ha те отплате обавеза из 
ранијих година исплаћена je у току 1932/33 годипе 
и према упутствнма Мипистра фипапсија 13,393.917.86 
дипара. 

У току ове буџетске године кредит који je био 
предвиђеп за исплату редовне инвалидске потпоре 
од 100,000.000 дипара повећан je још за 15,000.000 
од страпе Мипистра фивапсија како би се омогући- 
ле њихове исплате те да не би се стварале обаве- 
зе — државни дуг. — 

Ha пољу законодавног   рада сматрам као нај- 

актуелније проблеме допошење закона за изнемог- 
лост, сгарост и гмрт, за осигурање радника за слу- 
чај везааослепости и новог исељеничког Закона. Ha 
тим пословима се ради али мислим, да je потребно 
подпетн Народпој скупштипи зреле и у детаљцуа 
израђепе пројекте, у којима he претходно имати да 
да своју реч шири форум јавпости, a специјалпо 
стручњака. Мислим, да исто важи и за закоп и раду 
на мору, који тапгира у једнакој мери и Мипистар- 
ство cao6pahaja и моје Минисгарство. 

Копачно молим, да ми буде дсзвољено да са 
задовољством папокенем, да he се Мипистарстно 
социјалне политике и народног здравља још TOKOM 

ове годипе уселити у нову зграду и да ануитст за 
амортизацију зграда nehe износитн пише од кирије 
коју пла11а данас држаиа за изнајмљнвапе и непо- 
деспе просторије Мипистарства. 

Л^инистгрство социјалне политике н пародног 
здравл.а претсгавља данас само један torso. Неоп- 
ходно je потребпо да ono у најскорнје време про- 
шири своју акпију на село и носноца паше државе, 
пашега сељака, као и na наше занатлнје, којн не 
стрздавају од привредних 11еда11а мање од наших 
радника. Нису na том пољу потребпе само економ- 
ске мере. Потребпо je и социјзлпо и хигијенски по- 
Mohn. Верујем да нема пикога у овом високом Дому 
који се ne би слагао са мпом у том погледу. Веру- 
јем, да сви верују у неопх?двост проширеша и раз- 
вића социјално-политичке акције на свима њеним 
пољима, и да hy наи1ш у сваком момепту при cnpo- 
Boljeiby таквнх мера, na пупо разумевања просвеће- 
них претставника културног народа. Ради тога не 
сум|вам да he овај мој прорачун бити примљеч са 
једипнм приговором, да би требао да буде nehn. 
(Бурно пљескање и узвици: Живео!) 

Пошпретсетик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. др. Никола Кешел:>епн1!: 

Др. Никола Кешељеви!!:  Г. Министар соци- 
јалпе политике сам себе назива да je Министар соци- 
јалие беде. Никад тај назив није био оправдапији, него 
у овим прнликама, кад je криза довела све сталеже, 
готово без   разлике,   до  таквог  економског стања, 
кад je улога Министарстна   социјалне политике нај- 
неопходнија, и кад ono долазч у ред једног од нај- 
вчжнијих министарсгава. C тога би   било  нормално, 
да буџет Министарства социјалпе политиче у таквнм 
приликама   расте,   јер    потребе   Министарст.м   со- 
цијалне политике увек расту све више и вние.упо- 
гледу сума свих љених   креднта,   које треба да му 
се додел^ују, у толико више, у колико je беда Beha. 
Међутим, господо, ми вндимо код нас да суме које 
се одређују на потребе Мнннстарства социјалве по- 
лнтике, да се оне напротив смањују. Код нас се на 
жалост и ове годипе,   кад je криза  дошла до свог 
врхупца, пошло паопаким путем, да се нашло за не- 
опходно потребно, да се буџет   Министарства ссци- 
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јалне политике скреше, и да се смањује, н то у ве- 
ћим пропорцијама, него код многих других мини- 

сгарстава, која нису имзла потребе за оволике кре" 
дите, које има Министарстио социјалне политике, кад 
се скресао буџет.онда се дошло до ненормалних закљу- 
чака, да су наше болнице догеране на тај степен, да 
оне морају да се издржавају само из прихода које 
добијају од својих болесника. 

Господо, за онога којн разуме rč ствари, појм- 
љиво je да њему то изгледа као једзн впсурд, да je 
та сгвар немогућа, и да постаје смешнз, јер зна да 
никад приход од болесника у болници не може да 
буде тако велики, да би бго дозољан зз издржа- 
вање дотичне болнице. Onaj, којн има толико но- 
ваца, да може да се лечи и да добро плати, тај иде 
у приватне болнице и приватне санаторијуме, да се 
лечи, a никад ne нде у државне болнице, које су 
много сиромашније снабдевене него приватне бол- 
иице. Ззтс- ова одредба која je увздена код нас, 
због ексномске невоље, она ни у ком случзју ne 
може да користи нзродном здрзвљу. Ту пије кри- 
вица ни до лекара, ни до персаналл, него je кри- 
вица до тога, што нисмо дали доволлш кредига па- 
шим болницаУ1а, као шго се то чинн у другоме 
свету. 

Има једна друга установа у Министарству со- 
цијалне политике, која уосталои постоји и у целом 
свету. И на ту установу има повике, сгмо није било 
повике међу људима, који данас, у доба кризе, уви- 
ђају да није било те усганове, било би штете много 
веће, јер од социјалне кризе настаје беда у свима 
редовима грађанства, и зато xohy да вам кажем не- 
колико речи и o тој усганови и o социјалном осигу- 
рашу. 

Обично људи у почетку, узимајући у обзир 
само оне сума које су предвиђене на осигурање 
радника, почињу да критикују социјално осигурање. 
Међутим имате један од најбољих примера да je со- 
цијално осигурање здрава н пормална устансва, без 
које једна аграрна држава не сме и не може о- 
стати, најбољи je дакле случај Америке, земље нај 
већег богаства, у којој закоиског ocHrypaiba није 
било, да je услед тога насталз социјална криза 
врло тешког карактера зато што код њих не по- 
стоји социјално осигурање. Међутим земље где 
je социјално осигуран.е установљено, не долазе ни- 
кад у такву кризу као Амгрика. И ако бих имсо 
пуно разлога да кажемдаиутом нашем осигурању 
има ствари које нису све у реду, ипак не може ни- 
како бити   олравдано   да   се  социјално   осигурање 
укине. 

Има трећа функција, коју врши Мин. соцнјалне 
политикеи нар. здравља, ато je исхрана. Вршило се 
je то прошле године на врат иа нос, иећу да говорим 
чија je то била кривица, јер се прошле године учинило 
много. уз моју скромну сарадњу, ипак  могу да ка- 

жем да до тога није била кривица Мип. социјалне 
политнке, него у главном опет питање пар?, пита11,е 
немапл кредита и питап^е тога што ни људи, којн 
нису схватили важносг, нису схватили то, да je на 
време боље дзти једно кило хлебз него у невреме 
дссет. Исти тај поступак поиовио се и ote године, 
и стално из године у годину и још пикако није се 
научило памеги, него се DOUBBJba и даље. Иако 
су кредити за исхрапу били одређени ипак начин 
употребе тих сума био je ћивтински. Држава трзжи 
да се сбавезно те суме одреде за јавне рздове, и 
додељиване су оае бзновинзма, које су требзле аа на- 
баве жито и да се дзду незапосленим раденицимз. Али 
чекало се време каг рздниии могу да рзде и да се 
упосле, na да се онда помогну. Ja, господо, нисзм 
никада одавде гозорио и декламовао за гласове, ro- 
ворио сам уопште a не CIMO O своме крају, али 
овде морам баш да напедем мој крај, јер je баш 
тЈмо све до пре иеки Д1н био метар и два висок 
снег. Ти људи, који немају ни соли ни хлеба треба 
да чекају да се тај снег отопи, да би били запосле- 
ни na да добијају хлеб. Ja мислим да je србмота у 
нзшој држави да умре неки човек од глади. Не 
мора човек да умре одмах од глади али зато што 
се не храни умире кроз месец или годину и две у 
место кроз 20 и 30 година зато што гладује месс- 
цима. Ja мислим да je сисгем потребе кредита за 
исхрану сурзв и нечовечан. Узмимо најп;имитивнију 
усганову, коју смо имали npe 100 година, општин- 
ске кош?ве, кој-i су осигурзвали и јзвне радове и 
исхрапу. Има и бољих и модернијих сретстава, али 
ja из искусгвт досадањег не верујем, да he ова влада 
то питзње савремено да реши, него he увек чекзги 
дз до^е до нереда, убистава, напада на јавне органе, 
и онда he се тек пружати помоћ. 

У законодавству Мин. социјзлне политике и на- 
родног здра-ља у последиЈе време појавлЈују се двз 
законскз пројекта, који су врло важни и чију суш- 
тниу, нажзлост, могу у потпуносги да разумеју само 
они људи, који боље познају та питања. 

To je ззкон o полним болестима, који je од 
најкрупнијег социјалног и културног значаја, a на- 
рочито зз земљу као што je nama у којој, ja смело 
тврдим, има преко 2 милиона болесних од полних 
болести Господо код тзко страшне цифре, која 
пргстзвља велику опзсност зз нашу земл>у нишга не 
преостаје, него да се што npe донесе ззкон. Иаки 
смзтрају да je тај закон сувише модеран, да не од- 
говара нашим приликама, али треба прелазити преко 
лажнога стида, јер тај преглед неће никоме смета- 
ти, a може само користити. To je лажни морал. 

Други важзн закон je Закон o апотекама, који 
je такође поднесен Народној скупштини на иници- 
јативу Минисгарства и посланика Народне скупшти- 
не. Ja морам рећи, да тај Закон o апотекама у 
Скупштини, колико сам ja упознат,   a   упознат   сам 
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нрло добро, није добро прошао у Скупштини. За 
државу и за народ je важно да апогеке дају добре 
лгкове, да дају лекове којн су потребни и који су 
што јевтинији и да се ne смеју Ершитн никакве 
злоупотребг ни замене. Апотеци не треба ни кон- 
цесија, ни слобода јер квалитег апотеке злвиси од мо- 
рала онога који држи апотеку и од сгроге контроле 
Код нас постоје специјалитети. Ja hy вам peiiH један 
специјалитет који се зове „Сиролин". У свакој апо- 
тецн за 12—13 дииара можете цобити исти тај си- 
руп, само он не сме бити назван сиролин; исти су 
састојци, na се ипак тај сиролин из иностранства 
плаћа no 60.— динара, јер то je, каже се, оригинал, 
a међутим између једног и другог neva апсолутпо 
никакпе разлике. Али то je патент. 

Чудновато je да се патенти одобравају и за 
ле<ове. To не би требало да се допусти re да ула- 
зи индустрија чак и у питаље лгкова. Како специ- 
јалигетн и 1Бихове цене и називн, имају страшних 
последица, ja hy вам показати једним примером. Ви 
купујете аспирин Бајер за 21. - динар, a међутим у 
Бугарској та иста кутнја аспирина Бајер продаје се 
за осам динарз. Јер Бугарп су рекли фзбрици Бајер, 
Д1 joj неће дозволитн увоз аспирина у Бугарску, 
него he они сами од истих састојака правити у Бу- 
гарској тај аспирин, ако фабрика Бајер не снизи 
цене. И фабрика je снизила. To предузеће Бајер 
троши годишље око 380 милијона дчнара за рек- 
ламу, и целу ту суму исплате фабрици приходи од 
самог аспирина — a ona сем тога израђује стотине 
других лекова. 

Целу ту рекламу плаћамо ми. И зато у Бу- 
гарској постоји § 1 Закона, који каже: да je спе- 
цијалитет само onaj лек, који je призпат да се без 
њега не може и да се не може приправити у Бу- 
гарској. Зато у Бугарској пема овога да плаћају 
десетипе и десетине милијопа динара годишље ne- 
ком конзорциуму фабрика Немачке и других зе- 
маља, a ми одобравамо и плаНамо то, н кад буде o 
томе расправљано, водите рачуна o овоме. 

Нажалост, морам рећи да Министарство соци- 
јалне политике већ 10 годнпа треба да допесе једап 
Закон, али ono пикако неће да иде na тај клизав терен, 
a то je Закон o стаповима. {Мимопан Лазаревић: 
Министри имају своје куће!). Ja hy само да поно- 
вим речи г. Миловапа, да господа Мипистри npocro 
na просто, и бивши и садашњи пемају рачуна, да 
допесу тај закон и педају му да се појави. Ja знам 
једнога господина Миписгра који je покушао да 
донесе овај Закон, na су га лупилн тако no прсги- 
ма шегове колеге да je чак огказао да иде и na 
конференцију. 

i Зато, господо, ниједан поштеп чиновпик ne 
може служити у Београду, јер ако xohe да остане 
овде, мора да се задужи, a како сада не може ниг- 
де добити новаца, онда мора да вади   из  државне 

касе или из наших џепова кад идемо код њега, јер 
се ne може ништа да добије ако се не плати. 

Taj Закон je пеопходан, али се он не донсси 
зато шго им je интерес да on не буде донесен. 

Ja liy, господо, сада да пређем на једпу ствар 
која се развила у Министарству социјалпе политике 
врло хрђзво, врло прл.аво и o којнј ja морам да 
вам саопштим неколико речп, a то je питаље инвалида 
и гфера са ипвалидом. 

Господо, ja сам neh неколико ствари из разних 
Минисгарстава изнео. Сваки мој навод ниједап Ми- 
нисгар пије могао да оповргне, јер ja пазим кад 
одавде говорим, да кажем само one ствари које су 
тачпе, и ja могу и оно што сада гозорим да дока- 
жем и нико ме неће моћи оповргпути. 

Господо, ви сте чули лањске године да je у 
Београду ухваћена бапда фалсификатора ипвалида н 
да je на основу тих фалсификатл дигнуго преко 10 
милиона динара, Био je ту једап тип, који je нашао 
себп друшгво, исто као и у Мивистарству фиванси- 
ја за пепзије. Taj господип радио je no истоме на- 
чину и шаблону no коме су радили у Мипистарству 
финапсија. Радило се je на један овакав пачип: из- 
мисли некога рецимо Р. Јапковића, инвалида. To je 
име које ne посгоји. 

Обично се удеси да то буде официр, да би 
му инвалида била већа. Из пеке општипе, одакле 
било, добаве се лажни докумепти. Ти докуменги се 
донесу у Минисгарство. Догле се сврше све форма.т 
пости, тако да овај Р. ЈанковиК ^има пресуду, 
има право да прими инвалиду и у Минисгар- 
ству се донесе pemeibe, које никада Министар 
није видео, иити су га видели они који та решења, 
кмају право да донесу и потаишу и на основу тог 
фалсификованог решења и nenocrojehe личносги 
инвалида добија се палог, оде се у Мивистарство 
финансија и наплаћује ипвалида, ona заосгала од 
рата na овамо, и за   време   рата   и   у будуће. 

Ту je била читава банда фалсификоторз. Један 
од тих људи који je инвалид, да ли ратпи или фал- 
сификовани, пезмам, само знам да je био обичан си. 
ромашак и да je после пеколико месеци имао један 
na другн na трећи аутомобил, куповао куће. Исто 
тако као и опи у Мипистарству фннансија, no исто- 
ме шзблону. Господо, ово пије могло да се врши 
без суделова:ва и оних из Министарства финанснја 
и Министарства социјалпе политике и народног здрав- 
љз. Кад je афера откривепа онда je констатовано 
да те ствари пису биле увођене у експедиционе књиге. 
Кад се ово осетило опдз je накнадно иаређено да 
се то уведе. Кад je једна чиновница која je воднла 
књиге саслушана, ona je пред комесаром Министар' 
ства социјалпе политике и пред иследним судијом 
изјавила, да joj je шеф рачуповодства Душан Пе- 
тровић наредио, да то накнадно изврши. Гос^одо, 
тај Душан Петровић je само  суспендован,   нако je 
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он једап од одговорннх лица a он се налази на сло- 
б?ди и брани се из слободе. Остала ситнурија, која 
није м:гла да има угицајних заштитпика, отпушгена 
je из службе или ухапшена. Овл су наводи сви тач- 
ни и господин Минисгар ме није опонргао. Зато, 
господо, ja сматрам да je неопходно да се донесе 
један закоз o корупцији који he обухватити све од 
горе до доле {ДодиН упада у реч)... 

И зато. господо, сматрам да "опзј закон o ко. 
рупцији треба да буде потпуно одређен и да има 
пуну Moh. 

Оваиии недостатци код буџета Министар- 
сгва социјзлне политике и народног здраиља т.ј. да 
нису донети зчкони који су апсолугно потребни да 
се спречи да се у будуће не дешавају овакне ства- 
ри, указују на потребу да се Мннистарству соци- 
јалне беде и болесги ти ззкони што пре донесу и 
Да се предузме најенергичиији рзд у томе правцу, 
a у буџет овога Мннистарства да се даду ona сргт- 
ства са којима ono може ту фуикцију да no- 
ći игне. A o томе како раде лекари, ja сам чуо да 
he овде говорити они људи, који знају шта и како 
раде лекари и они he дати оцену томе раду. 

ПопЈпреШседнк Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч r. Фердо Шега. 

Ferdo Sjga: Gospodo narodni poslanici, želim 
ovom f rigodom da vam prikazen u kakovim prilikcma 
živi naše radništvo. To se po najviše vidi po podatcima 
radničkoga osiguranja, gde su prosječne plaće naših 
kvaiifikovanih radnika ustanovljene sa 24 dinara, a onih 
u industriji sa 18 dinara. Ako tome pridodamo socija- 
iizovani dio, što se plaća za radničko osiguranje, onda 
dobijamo prosjek od 34 do 30 dinara dnevno. 

Da li sa ovakvom plaćom možete živjeti životom 
dostojnim čovjeku onaj koji radi, onaj koji uzdržav 
obitelj, onaj koji svojim radom i državi i društvu stvara 
bogastvo? Od ove plaće mora se radnik hraniti, odevati 
izdržavati porodicu, plaćati stan, a o kakovim prosvet- 
nim potrebama ne može se ni zamisliti. Prema tome 
mora se radnik hraniti najjeftinijom i najlošom hranom, 
a stanovati u nezdravom stanu, za kojega plaća gotovo 
dve trećine svoje zarade. Pripominjem, da tuberkuloza 
traži svoje žrtve najviše u radničkim redovima. Gotovo 
svakih 10 minuti po jedan radnik u našoj zemlji umire 
od tuberkuloze, a to su grozne brojke. Uredni stanov i 
dobra hrana, i higijena smanjili bi tu brojku na mi- 
nimum. 

Gospodo, takovo~ je slanje radništva kada ima 
uopće zaposlenje. A nezaposleni? Predviđa se da ih 
ima oko 200.000 po gradovima. Ja držim da ih ima 
mnogo više. 

Što da'se tu radi? Na nama je, da se za vremena 
izdašno pomogne našem vrijednom državljaninu rad- 
niku. Svuda u naprednim državama radničko osiguranje 
vodi brigu za sve nepogode koji snalazi radnik u svom 
životu.   I naš   zakon   za   osiguranje   radnika   sadržaje 

napredne uredbe za sve slučajeve, ali nisu još u celost 
provedene. 

Uslijed toga, što su mnoge kategorije radn'ka izuzete 
iz osiguranja i svrstane u razne druge institucije, a 
osim toga nisu provedene sve zakonom predvidene 
grane toga osiguranja, kao što skrb za sUrost, nemoći 
slučaj smrti neuposlenost. 

Radničko je osiguranje palo u krizu. Radi privredne 
krize same i radi neplateža mnogomilijunskog duga po 
poslodavcima zbog nemogućeg plaćanja. Gospodo na- 
rodni pos'anici, da se ovo uzmogne sanirati, potrebno 
je da se zavodima radničkog osiguranja osigura potpuna 
samouprava putem slobodnih izbora, tako da radnici 
pod kontrolom države sami upravljaju sa tim insti- 
tucijama. 

Osim toga treba da država znatnim sredstvima 
pripomogne sanirati što je mnogim dosadašnjim pro- 
pustima i radi neprovedbe cijeloga zakona, sama skri- 
vila sadaiije ovo svoje stanje. {Đaka Dodić: Nema 
prava da čita). 

Da se uzmogne što veći broj neuposlenih uposliti, 
treba bezuvjetno pristupiti skraćenju radnoga vremena, 
i to da se u sve grane proizvodnje uvede petsatna 
dnevna radnja, nedeljna od 40 sati. Potrebno je da i 
naša država ratificira sve do sada po većini država usvo- 
jene međunarodne konvencije, a prije toga potrebno 
je, da već jednom spriječi ovo nečovečno snižavanje 
radničkih plaća i dnevnica. 

Sa ovim je i do sada posvema uništena kupovna 
snaga širokih slojeva radnoga naroda, a to se odrazuje 
na propadanju i obrta i trgovine, kao i na podbacivanju 
svih državnih poreza i ostal'h dažbina. 

Gospodo, ja tražim da se radničkim sindikatima 
koji su danas organizovani u ujedinjenom radničkom 
sindikalnom savezu Jugoslavije, koji svojim prosvjetnim 
zaštitnim radom radničkog staleža rade na svim linijama 
da se pravedni interesi i zahtjevi radništva u zakon- 
skim granicsma svedu u red naprednih država, u ko- 
jima se po broju organizovanosti radničkog staleža pro- 
cjenjuje stupanj kulturnog napretka, treba dati punu slo- 
bodu organizovanja, jer će se time u punoj meri sprije 
čiti razorno delo  subvtrznih elemenata. 

Gospodo, ovim mjerama i ovakvim radom treba 
našem vrijednom radničkom staležu, kao jednako prav- 
nom faktoru rada i kapitala priznati da kao državljani 
ove naše lijepe i ponosne Kraljevine Jugoslavije imaju 
za one dužnosti koje svojim plodonosnim, ali teškim 
radom doprinose, imaju i prava na potpun život i 
opstanak. 

Glasajući za proračun Ministarstva socijalne poli- 
tike i narodnog zdravlja, tražim od uviđavnog gospo- 
dina Ministra da uvaži ove moje primetbe. (Odobra- 
vanje i aplauz). 

Пошпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч пародни посланик r. др. Њамцул. 

Dr. Renko Njamcul: Gospodo narodni poslanici. 
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gospodin Ministar je  ovde   izjavio ds je   budžet Mini- 
starstva   socijalne   politike   i narodnog   zdravlja suviše 
mali i da iznosi 204,000.000 dinara. Kamo sreće da je 
tako, ali nije tako. Ja ću odmah da vam to i dokažem. 
Budžet Ministarstva socijalne politike i narodnog zdrav- 
lja deli se na dva dela,   jedan  je budžet srcijalne po 
litike a drugi  narodnog   zdravlja.   Ovaj drugi deo na- 
rodnog   zdravlja zauzima   od   prilike tri četvrtine ceio- 
kupnog budžeta. Te tri   četvrtine   budžeta pokrivaju   se 
državnim dotacijama, a jedan deo pokriva se iz prihoda 
od bolesnika koji plač iju što se leče, tako da   defakto 
stvarno mi na^narodno zdravlje i resor ovog Ministarstva 
trošimo od prilike 75—80,000.000 dinara, i ako je budže- 
tom predviđeno za ovo Ministarstvo 204.000.000 dinara. 
Jedna stara latinska   poslovica  kaže:   „U zdravom telu 
zdrav   je i duh".   Usled današnjih   teških   ekonomskih 
prilika, naš je narod tcliko iscrpljen da bi mi trebali da 
trošimo mnogo više za narodno zdravlje. Mi vidimo da 
to u današnje vreme  nije moguće, ali i sa ovim sred- 
stvima sa kojim raspolaže ovaj budžet može se učiniti 
dosta koristi narodu,   a to će se  učinit po mome miš- 
ljenju ako budemo trošili više na preventivnu medecinu, 
jer iz ovog predloga budžeta vidimo da stvcrno najviše 
iznose one pozicij?, koje   su namenjene kurativnoj me. 
decini. Mi imamo gospodo, samo nekoliko dečijih opo- 
ravilišta i nekoliko   higijenskih   zavoda koji malo troše 
i koji služe preventivnoj medecini. To je druga karak- 
teristika ovoga   budžeta.   Ja sam primetio   jednu stvar. 
Ja ne znam, zašto i zbog čega je ta stvari? Primetio sam 
to, da naše bolnice ne leće toliko koliko se bave eko- 
nomijom. Danas jedan seljak koji obraduje svoju zemlju 
nema računa da vodi ekonomiju, dok  duševne bolnice 
to čine. To je šteta i ja ne govorim to napamet, nego 
iz ličnog iskustva. Kod mine u Kovinu postoji duševna 
bolnica sa 450 bolesnika. Na tih 450 bolesnika imamo 
118 raznih   činovnika i dnevničara tako,   da na tri bo- 
lesnika dolazi jedan činovnik koji vuče platu. Ja mislim 
da se u bolnici   uvela ekonomija   zato da   bi  se ovim 
bolesnicima pružila razonoda, međutim oni ne mogu da 
rade nego bolnica mora da uzima skupe radenike  i da 
na taj način obrađuje svoju ekonomiju koja zbog toga 
mora da bude u   deficitu.   Bolnica   duševna   u Kovinu 
koja ima lepo imanje iskazuje manjak dohodaka ^d te 
ekonomije, jer je   obrađivana kao   što   sam   kazao od 
radenika koji se plaćaju, a kad bi bolesnici radili tamo 
i našli duševne   razonode   u tome  i isti  se   upolrebili 
onda bih razumeo, inače ovako kako se radi, ne razumem, 
jer bolnica od toga nema nikakve koristi. Gospodo, bu- 
džet ove  bolnice za   duševne bolesti  u Kovinu iznosi 
5,000.000 dinara, odnosno nešto malo manje.- 

Ima dakle u toj bolnici prosečno 450 bolesnika 
a to znači da svaki bolesnik staje državu 11.000 din. 
godišnje ili bolje rečeno približno 1000 mesečno. To je 
gospođo, ogromna svota za državni budžet. Kad se još 
uzme i to, da se ti ljudi uopšte ne leče, da je 
to   više    jedan   azil,   kad   se    uzme    da   ta   bolnica 

ma    svoju    zgradu   da    ima    svoj inventar i t. d.    i 
da   ipak   košta   mesečno svaki bolesnik približno 1000 
din., to je vrlo velika suma novaca. Iz ovoga, gospodo, 
vidi se, da bi za naše narodno zdravlje,   za koje inače 
malo trošimo, da bi mogli da imamo mnogo bolje re- 
zultate, kad bi doneli zakon o sistematizaciji činovničkih 
mesta, a s druge strane, kad bi se  donela jedna šema 
po kojoj bi se videlo na koliko bolesnika treba da imamo 
jednog lekara, koliko   bolničar,   koliko   činovnika itd. 
Tako isto, gospodo, tvrđi se kao fakt, da jedan uprav- 
nik bolnice   koji   dobro  stoji na nadležnom mestu, da 
on dobija za svoju   bolnicu i više lekara, i više bolni- 
čara, i više činovnika,   nego   onaj koji ne stoji dobro. 
Kad bi se dakl£, sve to uredilo,   ja   mislim,   da   bi se 
mnogo bolji rezultati dobili nego danas. Tada bi, gos- 
podo, i čuvanje   i   negovanje   narodnog   zdravlja   išlo 
bolje. Ovako   pak, kako  danas   stoji, svuda se ogleda 
kruti birokratizam, koji se ogleda   npr.   ovde u toj bol- 
nici u Kovinu, koja se nalazi u samom selu, a ima dva 
automobila, dvoje saonice, jedan fijaker i t.d.  I posled- 
nji siužiteij, gospođo, kad ide   na   stanicu on mora da 
se voza u automobilu, jer   gospođin   ne   može  da ide 
peške. Dok se ovde   prebacuje   ministrima,  što   imaju 
automobile,  dotle  se   ovde i svi   služitelji   vozaju  na 
njima. Sem toga, gospođo, ja mislim da se sve bolnice 
u pogledu svoje spreme   izjednače,   da   se ima  jedan 
sistem, po kome   bi   se   znalo   koliko  dolazi lekara na 
izvestan   broj   bolesnika,    koliko     bolničara   itd.,    jer 
ovako kao što je danas jedna bolnica ima više, a druga 
manje. 

J?, gospodo, nisam izneo ove stvari da kritikujem 
budžet Ministarstva socijalne politike, nego da ukažsm 
na to da su krediti za naše bolnice vrlo mali, i da bi 
trebali biti četiri puta veći, ako se želi da se naše na- 
rodno zdravlje bar donekle popravi, stoga izjavljujem, 
da ću glasati za budžet Ministarstva socijalne politike, 
(živo odobravanje). 

Potpretsednik Dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
narodni poslanik g. Ivan Mohorič. 

Ivan Mohorič: Gospođo narodni poslanici, ja u 
prvom redu žalim, što se ovakvi budžeti, kao što je 
bio juče budžet Ministarstva saobraćaja, a danas Mini- 
starstva socijalne politike, raspravljaju posle pola noći 
pred praznim klupama, kao da bi mi imali nekog na- 
ročitog interesa, da o ovim važnim i temeljnjim proble- 
mima govorimo petorici, šestorici, naših drugova, kao 
i gospodi resornim ministrima, i njihovim referentima. 
Mi nemamo interesa da govorimo o ovim stvarima kroz 
prozor, niti pred praznim klupama. (Odobravanje u 
Skupštini). Mi bi želeli, gospođo, da naše debate i naš, 
napori urode plodom, da se o njima vodi računa, a 
međutim po ovakvom rasporedu budžetske diskusije, 
to apsolutno nije moguće. 

Ja kažem da još jedamput žalim pošto ću to najvaž- 
niji resori da oni ne dođu do onog posmatranja, do 
one analize, i da poslanici ne  budu u stanju da izlože 
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svoje poglede, ni svoje stvarne primetbe i svoju kriti- 
ku kako ti problemi socijalni i ekonomski, koji su u 
vezi i kako ti resori upravo zaslužuju. 

Resor Ministarstva socijalne politike obuhvata jedan 
veliki komfieks važnih problema, problem nacionalne 
higijene, pitanje suzbijanja endemnih bolest', a-sanacije 
našeg sela, pitanje naših invalida, pa pitanje zaštite 
radnika, inspekcije rada, pitanje socijalnoga osiguranja, 
pitanje socijalnog dampinga, koji se kod nas pojavljuje 
u neverovatnom opsegu i ima značajne posledice. Kad 
je vreme već poodmoklo, ne bih ulazio u sva ta pitanja 
i  sve te probleme, koje sam sada spomenuo. 

Ako bi mi analizirali ono zakonodavstvo koje je u 
pogledu regulisanja socijalnih pitanja doneseno 1921 i 
1922 god., mi bi morali da konstatujemo da se u mnc. 
gim pogledima otišlo preko onoga što je za naše pri- 
like trebalo da se donese. Kad se jedan moj prijatelj- 
inžinjer pre nekoliko meseci vratio iz Sovjetske Rusije, 
pitao sam ga kako honorišu bojjševici prekovremeni rad? 
On mi je kazao sa 250/

0 a mi međutim nagrađujemo 
sa 500/0. Kakve posledice ima to za radnike, ja neću 
ovde da navodim, samo heću da se zadržim na jednom 
pitanju koje su moji predgovornici nuzgred spomenuli« 
i dodirnuli jer držim toliko važnim obzirom na prekar 
no stanje u kojem se nalazi da treba i ako je dockan 
par reći još progovoriti. To je pitanje našeg socijajnog 
osiguranja i stanje tih institucija koje imadu da rukovode 
tim socijalnim osiguranjem, a koje potpadaju pot kon- 
trolu Ministarstva socijalne politike.Već u Finansijskom 
ooboru iznesena je jedna dosta oštra, ja nalazim dosta 
opravdana kritika u pogledu rada tih socijalnih ustanovai 
1 ja bih hteo pre no padem na sam predmet da učinim 
jednu konstataciju da izbegnem svaki nesporazum, naime 
da nalazim da je potrebno i korisno za jednu demo- 
kratsku državu da postoji socijalno osiguranje, da je 
ono što bolje izgrađeno i da ono daje radniku, koji je 
osiguran, što veće praktične koristi. 

Međutim, šta mi vidimo kod nas? Običaj je bio 
ranije, kad je bio radnik bolestan da potraži lekara, 
stavi se sa njim u k-ntakt, požali mu se šta mu fali i 
dobije pomvć. Šta biva danas? Danas vidimo ogromne 
zgrade sa labirintima birokratske mašinerije između le- 
kara i bolosnika tako da bolesnik prosto nije u stanju 
da na tako jednostavan način dođe do svoga lekara i 
do lekarske pomoći. On mora da prede kroz jedan 
martirijum i da ima jake živce i veliku istrajnost, pa 
da na kraju dade do te lekarske pomoći ako mu je 
potrebna, a on nije u stanju onda na žalost da dublje 
toliko te pomoći, koliko bi je kod drugog načina uprav- 
ljanja sa tim ustanovama mogao dobiti. 

Mi dakle, vidimo da se le ustanove socijalnog o- 
siguranja udaljuju od onog prvobitnog zadatka za koj' 
su postavljene i kome bi trebale da služe. Mi vidimo 
da one troše preterane sume na administrativne svrhe 
i da apsolutno nisu primetile, kako se razvijaju privred- 
ne prilike unašoj zemlji.^Zbog toga je i  došlo  do  te 

situacije, da su one danas morale da predlože Ministru 
socijalne politike i on ništa drugo nije mogao da uradi 
nego da udovoljava njihovim zahtevima da se do ma- 
ksimuma zakonske mogućnosti poveća doprinos \гко 
su se mnoge organizacije tome protivile. Ovo je odje- 
knulo u doba sadašnje opste mizerije i siromaštva do- 
sta nezgodno, naročito u industrijskim krajevima, ali 
time se još nije sve svršilo, nego su ti uredi pristupili 
i /ome da smanjuju onu pomoć, ona razna davanja i 
one razne usluge koje su ranije davale radnicima i da 
ih smanjuju i preko onoga što bi inače trebalo da bude. 

Ja dakle, nalazim da je u tom momentu za nas 
nastupila dužnost, da skrenemo pažnju gospodinu Mi- 
nistru socijalne politnke da tu treba ići dublje i predlo- 
žiti neke radikalnije mere. Mi vidimo da je on predu- 
zeo mnogo, on je što se zakona tiče, išao do maksimu- 
ma. On je naredio i štednju i preduzeo sve moguće 
druge mere, ali mi vidimo da tu treba ići dublje i da 
to teško stanje treba lečiti iz temelja. Mi vidimo danas, 
da dok je 1922—1923 godine bio još jedan poslovni 
višak od osiguranja od prilike u 21%, dotle u 1929 go- 
dini, dakle u godini najjače konjukture, kada je 
bio najveći broj radnika zaposlen i osiguran, mi vidi- 
mo, da je U j višak spao na 4%, a danas je pasivna, ne 
samo grana bolesnička, nego u mnogo većoj meri gra- 
na osiguranja protivu nesreća. Jedna i druga ukupno 
ima deficit od 37 miliona dinara. Ovo je jedna cifra 
koja mora da n:s zabrine, jer to je bilo 1931 godine. 
U 1932 godini situacija se pogoršala, smanjuje se broj 
osiguranih radnika, smanjuje se broj doprinosa, dok se 
fizičko stanje i potreba lekarske pomoći još više pove- 
ćava. I pored dosta krutog i bezobzirnog naplaćivanja 
toga doprinosa za socijalno osiguranje, ipak vidimo da 
Središnji ured za osiguranje radnika pokazuje jedno du- 
govanje za neplaćenim premijama u sumi od 173 
miliona dinara. To je gospodo, druga cifra koja mora 
da nas jako zabrine jer mi svi znamo da je danas od 
meseca do meseca sve teže i sve gore dobiti gotovinn. 
I da trebi vrlo oprezno s njom disponirati, da kod jed- 
nog ili drugog novčanog zavoda preko noći ne zamrzne. 

Mi vidimo, ako pogledamo u pojedine okružne 
urede, da je imalo na primer 1930 godine, prema izve- 
štaju koji je dao Središnji ured, 11 aktivnih i 16 pa- 
sivnih ureda. Mi vidimo, da 11 aktivnih ureda imaju 
suficit od 2,800.000 dirara i da 16 pasivnih ureda imaju 
deficit od 13,200.000 dinara. Ja se ne čudim ovakvim 
rezultatima i svi ćete mnogo bolje razumeti, ako vam 
samo par cifara još dodam, kako se na pojedine grane 
izdataka kod pojedinih ureda trošilo. 

Mi vidimo da variraju troškovi za hranarinu prema 
pojedinim okružnim uredima između 120|o i 61%, troš- 
kovi za lekove između 6% i 210|0, upravni troškovi iz- 
među 7% i 31%, a troškovi za .banje i sanatorijum iz- 
među 2,5% i 13%. 

Gospodo, na kraju krajeva ima izvesnih različi- 
tosti u socijalnoj   strukturi područja pojedinih okružnih 
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ureda i u vrsti radnika koji su osigurani, ali ovolike 
diferencije, ne bi trebale i m gle da budu. Mi vidimo 
da neki okružni uredi štede, jer znaju da je ovaj no- 
vac prikupljen od poslodavaca pa i od radnika, koji 
ga sa velikom mukom zaradjuju, ј(Г znaju da oni teško 
taj novac za osiguranje daju, pa je zato potrebno, da se 
sa svom revnošću i ozbiljnošću upravlja. Ali šta po- 
maže ako oni štede? Ništa. Jer suficit ide na pokriće 
deficita pasivnog ureda. Po prirodi, niko nema interesa 
da to šio on prištedi bude upotrebljeno za pokriće de- 
ficita ureda sa lošim gazdinstvom. Ja nalazim da se mno- 
go pogrešilo, kad su ova pitanja, koja su nekoliko puta 
pokrenuta i stavljeni na dnevni red, da su ova pitanja 
poverena na rešavanje baš toj gospodi iz okružnog i Sre- 
dišnjeg ureda. Nemogu će je, daše to poveri onim li 
cima, koja su baš do te prekerne situacije, u kojoj se 
danas nalazimo, doveli. 

Kako je to zamašen problem, i da to nije jedan 
jednostavan problem, biće vam jasno ako spomenem da 
su razrezi doprinosa za bolesničko osiguranje u 1931 
godini, iznosili za ćelu zemlju 338, milijona dinara, dok 
je u isto vreme celokupan porezni poslovni promet iz- 
noiio 170 milijona dinara, a celokupna zemljarina 456 
milijona dinara. Gospodo, dakle vidite, da je to jedan 
osetan porez i da ne može da nam bude sve jedno, 
kako se taj novac upravlja i kako se on troši? 

Od premija koje su prikupljene u dobrim poslo- 
vnim godina, imobilirano je u velikim zgradama 173 
milijona dinara. Taj kapital je mrtav, jer su te zgrade 
zaposednute od bilokracije osiguranja, pa danas ona nije 
u stanju niti da svoje upravne troškove smanji, niti da 
taj novac amortizuje. 

I da vam na kraju kažem još jednu cifru koja će 
vas naročito obradovati: moram da vam napomenem 
da samo Beograd duguje na neplaćenim doprinosima 
12 milijona dinara, što je svakako za današnju ekonom- 
sku situaciju Beograda i beogradskih zanatl'ja jedna ne 
baš mnogo razveseljiva stvar. Dakle, ovih par cifara 
omogućuje vam da stvorite jednu sliku, kakva je situa- 
cija, u upravi socijalnog osiguranja i ja m'slim, da će 
se g. Ministar socijalne politike složiti sa nama, da on 
odredi mešovitu komisiju da ovaj problem prostudira i 
u tu komisiju, ja bih želeo da ulaze ljudi koji su do sada 
upravljali tim novcem, jer oni neće moći da nam dadu 
obaveštenja i savete, kako bi mogao upravljati na dru- 
gi način nego na onaj, koji se do sada praktikovao, koji 
je doveo do današnjeg sloma ove važne grane soci- 
jalnog osiguranja. 

ПотпреШсетш Др. Авдо Хасанбеговпћ: Реч 
има народни посланик г. Милан Петкови!-). 

Милан Петковић: Господо народни посланици. 
заиста je много оправдана она напомена г. Мохо- 
рича, мога предговорника, да je расправа у 2 сата 
после поноћи o оваквом једном оажном ресору, као 
што je буџет Министарства социјалне политике и 
народног здравља, заиста  незгодна и ничим оправ- 

дана ствар. Незгодиа ствар и ради касног времена 
a нсто тако незгодна и ради малога бррја посланпка. 

У ресор Мии. социјалне политике и народног 
здравлЈЗ спадају инврлиди и инвалидске потпоре и 
пензије. Иивалидско питање решзвано je у нашој 
земљи после ослобођеп.а три пута: 1919 године, 
1925 и 1929 год. Закови o иивалндима и један и 
други и трећи, осталн су са извесним празиипама, 
остали су са извесиим неправдама према оним који 
се тичу, јер остала су иерешена многа ингалидс<а 
пнтања. Не само иерешена, него и неправилно 
и неправедно и штетно решена. У мојсм крају, 
који имам част претставл)ати у овој Скупштиви, 
има данас у једноме срезу неколико стотина инва- 
лидских породица н међу љима известав број и са- 
мих инвалнда, који још ни до дзнас, и ако испуња- 
вају све законске услове, вксу добилн ни једну пару 
инпалидске потпоре од свршетка рата. Многи опет 
међу п.нма пису од 1929 r. од доласка новог иива- 
лидског закона добили ни једне nape, како су до- 
били и нове пресуде дивизијских инвалидских су- 
дова и виших инвалидских судова и те пресуде по- 
стале извршне и они обавили cne формалиости, које 
се траже т. ј. доставили извршна решења виших ин- 
валпдских судова у препису фннансијскпм длрек- 
цијама. 

Ja господо, сматрам да je главна кочница, која 
смета, да интересенти дођу до свог законског прзва, 
у фннаисијским reuiKohaMa, јер Министарс!во, према 
своме скромвом буџету, вије у могућности, да ис- 
нлаћује и ове ннЕалиде, којн се редовно исплаћују 
и да у utro време у једној годипи исплати и за- 
остале инвалиде из ранијих година, a не сзмо из 
једне. Пор?д тога овим незгодама много доприиоси 
и околносг што днвизијски судов! инсу стални и 
редовни судови, него у овим судовима ргде хоно- 
рарно војне судије и суднје окружних и других су- 
дова. Па и ти људн, који тако хонорарно раде, ne 
плаћају се уредно. У Сарајевском дивизијском суду, 
на npnvep, од судија, којн хонорарно раде, нису 
добили ни једне nape ви један судија за пуних 8 
месеци у прошлој годиии. Један једини звавнчник 
и једап једини писар који je био у тој капцеларијц 
Сарајевског дивизијског суда, и on'je редуадран, 
иако je тамо било неколико десетина хиљада инва- 
лидскнх предмета јш нерешених. Ja сам ceo томе 
лично уверно у априлу прошле године н заиста осе- 
тио тешкоће оних људи, који раде у тим судовим?; 
осетио њихове naiope и сву неблагодарност, која се 
према љима чини са страве држзве, ради неисплаћн- 
вања овога хонорара и необезбеђења канцеларијских 
рздних снага. Ако тога има и у овој години да се не 
исплаћују ховорари судијалп, ja молим г. Министра 
да обрати пвжшуј да се то више ва дешава, да не 
би због тога застајали послови. 

Има један велики број   инвалидских породица 
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и личних инвалида у крајевима бнвше Босне и Хер- 
цеговине, који су одбнјени од прана на инвалидску 
потпору, не зато што немају страрних законских 
услова, него само услед недостатка једног формзл- 
вог законског услова a то je што су пропустили да 
na време поднесу пријапу. Овај недостатак требало 
би, мислим, исправити једним додатком и/и једном 
допуном у садашњем Инвзлидском ззкону, у коме 
би се крззло: да накнадне пријаве паже до једног 
извесног одређеног времена, после озакоње11>а ових 
измена и допуна. 

Сад hy, господо, да пређем на наше радничко 
осигуран.е. 

Окружни уреди за оснгурање радника, они би 
се, колико je мевн познато, могли бол^е иазвати 
окружни неуреди]за осигураи.е радиика, или окружни 
уреди за нессигурање радника, или макако друк- 
чије CSMO ne уреди за осигурзи.е, јер илхово де- 
ловање и рад и.ихових нижих чиновника no провин- 
цији HHKiKo mije управљен у токе правцу, да се 
заиста прикупљају и прпбирају средствз, којима би 
се noi/огли радници у случају беде и невол>е. Ja 
имам o томе више конкретпих примера и доказа — 
али сам их вечерас негде изгубио, a имао сзм на- 
меру да покажем господину Мнпистру кзко окружни 
уреди за осигурање радника поступају са дгприно- 
сом, који наплаћују од послодаваца за њихоно радно 
особље. Имаде много случајева да je једап посло- 
давац платио одређен допрниос у 1927/28 годипи 
и већ je човек заборавио, кад je платио, али je на 
сву cptiiy сачувао призпаницу. И њему се тражи 
поново допринос за 1927/28 годипу у 1932. Човек 
уверав?, да има потврду и подноси je чиновнику, 
који je за то постављен у срезу, и извештана се 
уред o томе, али они траже ипак наплату егзеку- 
тивним пугем. Човек шаље купон од чека или од 
упутнице, или чак љихову призпапицу да je платио 
допринос, али онп ra ипак поново плепе за тај до- 
принос. Таквих случајева имаде много у пашим кра- 
јевима. Имаде случајева да ови службеници окруж- 
nor уреда за осигурање радпнка, којн често пута 
пису сталви него хопорарни, да би добнли већи хо- 
иорар, подносе нзвештај окружном уреду o упосла- 
вашу извеспих радничких лица код послодаваца, a 
тога упослења у ствари пије пи било пикад. ЈБудн 
доказују увереи.ем општиве, али то ne помаже. Опи 
поново доносе решење, да има, да се наплати до- 
принос. Један сиромашпи радник у Срезу пласенич- 
ком у општини Хап Пијесак Васо Аб&зови11 живео 
je искључиво од рада и био запослен код шумског 
предузеНа .Угар" и аега опорезују са 4000 динара. 
Човек je доказао да ниједап посао пије радио кго 
предузимач него je радио за фирму. Добио je и 
уверење од општине, али и поред тога окружни 
уред одбио je његову жалбу. Онда се on жалио и 
средишњем уреду у Загребу. Овај je доставио жалбу 

на проверу окружном и окружни уред поново до- 
посн решење да се његова жалба одбије и за- 
тражсни доприпос наплати егзекутивпим путем.. 
И сад, ако му се та свота наплати и све му 
се прода што има живо, он he ипак остати још no- 
лопнпу од те суме дужан. И да je прари дуг не би 
ra нико жзлио, гли то пије био прави дуг него из- 
мишл>еп. Да изгуби све имање за измишл.енп дуг, ja 
мислим да нијг право. Стога молим r. Миппстра, да 
оваквнм стварима поклони парочиту naжlby и да у 
случају жалбе скрене пажњу окружном и средишпом 
уреду за ocHrypaihe радпикз, ^а тако у буду11е ne 
поступају. 

Дозволите ми да кажем неколико речи o со- 
цијзлној и културној хигијепи код нас. Соцпјалпа 
хигијепа господо, ona се у нашим крајевима почела 
да приводи у праксу од скорог времепа, од пре не- 
колико година. Заслуге највише зато имз господин 
др, Штампзр. Ja сам тврдо уаерен да наши крајеви, 
10ји су добили пеколико хигпјенских устапова, да 
их они ne би добили ии за пеколако десетипа ro- 
дина, да пије било овога врло способног, врло 
вредпог и заслужног човека. Али гссподо, у колико 
се je за време деловања г. Штзмпара у нашим кра- 
јепима урадило, изгледа, да he се сад све упропа- 
стити. Ha подручју хигијенсксг завода у Сарајепу 
подигпуте су четири здрсвствене станице: у Радеп- 
KOĐnliHMa, Дри11.ачи, Јањи и Киежини. Te станице 
биле су снабдевепе са опим што je најпотребније, да 
има]у стапице у хигијенском смислу. Te стапице 
имале су сесгре помоћнице и потребан број дру- 
гих памештепика служитељз. Али одмах онога часа, 
кад je отишао г. Штампар нз Мипнстарства соци- 
јалне политг!ке, одмах се то осетило у овим хигијен- 
ским устаповама. Ове станице вршпле су и амбу- 
лантпу службу, и кроз ове сганице пролззило je и 
прегледапо no 1,000 болеспика и пружепа им HOMOII. 

У њима су лечеаи сифнлистичари и друге заразпе 
болести, у њнма они су налазили лекова и серума. 
Дли то je све било за време др. Штампара, a сад 
свега тога нема. Оие здравствене ставице и амбу- 
лапте дгпас немају пи једног комада нн најобичпи- 
јих завоја, a да ne говорпмо o серумима и лековимз 
којих треба да имају. Чзк гссподо, и ако су начи- 
n.eue лепе и модерне згрзде, за ове станице почелн 
су се СНрјаћиваТИ кредиги за служитеље. 

Тако б^ш у Дрињачи, то je моје место, aeh 
друга година ускраћен je кредиг за једпог служи- 
теља у тој станицп. Ако се, господо, хоће даздрав- 
ствепе станице врше миснју, која им je намељева, 
онда у првом реду оне као такве морају да буду 
чисте и уредне. Оне треба да буду огледало и при- 
мер онсм свету, који долази у њих. A како he, ro- 
сподо, да буде у њима реда и Hncvohe, ако нема 
служитеља. He »оже се тражити да тај ред одр- 
жава сестра помоћница, јер je она чиноеник II кате- 
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горије, a сем/гога она има дужност да; обилази и 
села и поједине куће, да^поучава тамо мајке поро- 
диље, какав треба да ума]у ред у кући, и како трсба 
одгајивати малу децу, а,нарочито новорођенчад. Ja 
сам се, господо, неколико пута обраћао Хигијенском 
заводу у Сарајеву, и тражио и молио да траже кре- 
дит за плату једног счужитеља у здравственој ста- 
ници у Дрињачи, која ne би стајала више од 6000 
дивара годишље, зли до дава: није могао дасе нађе 
кредит. Ja мислим, госгпдиве Мииистре, да je то 
срамота, да не може да _се нађе за једног служи- 
теља једгн мали кредит од 6000 динара годишње 
за овако важву потребу, као што je послуга здрав- 

ствене стаиице. 
Ja ћу^да вам кажем, господо,   иекол.жо   речи 

колико je добра учипила та станица  за   три   и   no 
године, како постоји у4.томе селу Др-ивачи. Ja по- 
знајем ово село добро, пошго као свештеник стално 
живим у п.ему. Ja познајем хигијенске  прклике   na- 
mer села у опште врло добро, и могу да вам кажем 
да су пре постанка one станице хигијспске прилике 
цедог onor краја биле очајне, мизерпе и  бедне.   Ja 
мнслим. господо, да бп многа браћа нзша из   кул- 
турних паших крајева: Војводине,  Хрватске, Славо- 
није и т.д. просто се згражавалн и чудили, како je 
некада наш сељак спавао у кући.  Тако   исто   згра- 
жао би се, кад би видио,   како   мајка,   као   nejKa, 
повија дете и како га доцпије васпитава. A од, успо- 
ставе здравствене стапице у томе месту,   и   постав- 
љапЈа сестре помоћнице у томе месту, која je редов- 
но обилазила^и околпа села и куће уселима, ja сам, 
господо, за три и no године  приметно   толико   на- 
претка, каквог нисам могао да приметим рзпије   ни 
за   20   година.   Дакле,   господо, ако се хоће да та 
установа, која je почела овако кориспо да делује у 
нашем пароду, и да дејствује како треба,   опда  joj 
треба дати љезипе потребе. У   противпом   боље   je 
овакве установе n ne отварати, и ne почињати у њи- 
ма  рад, него   овако да почне даради  као  што je 
радпла na  одједаред да престапе. 

Рећи1ју још неколнко речи, господо, o болнич- 
ком лечељу и болпичким трошковнма. Ja сам и про- 
шле године код буџета Министарства социјалпе по- 
литихе и народоог здравља узео реч и говорио o 
болничким трошковима и o теретима ових болничких 
трошкова. Ja то ксто морам да кажем и сад и по- 
ноно да нагласим, ако ови и оваквн болпички тро- 
шкови, како се данас наплаћују од пашег сељачког 
света осгапу и у будуће, ja вас уверавам да пико 
од наших сељака и ако je озбиљније болесгап nehe 
ићи у болнице него he остати код K^iie, na шта му Бог 
и cpeha да. Јер многи се жале и кукају и кажу: 
послао сам своју жену или дете, брата или сестру 
пз, и ако су боловзли два до три месеца, пису се 
излечили, него су умрли или вратплн кући болеспи, 
или су ми натоваралн трошкова 2-3000   динара,   И 

сад у место да му члап оздрави и живи, он ra нема, 
или му je још болестан, a он   мора да   раскуИава и 
да плаћа те болничке трошкове. Ако je члап   изле- 
чен опет мора у томе   случају  дч   осети   тешкоћу 
озих  болниччих   трошкова, који се тешко годносе. 

Господине Мипистре, симо   у   једној   општини 
Среза   знорннчког   има   болпичких   трошкова са ра- 
них   нз више Јодипа 1,500.000 динара. Нема те вла- 
сти, која he прикупнти те болничке  трошкове,   ако 
се не реши да прода и задњу  краву   и  озцу   дуж- 
пчку. Ипаче ne може  се   друкчије   дуг  паплатити. 
Од тога како нндите имају штете и   саме болвице, 
јер   one   рефлектнрају   na   ту  наплату.   И   рачуна 
се, да ћг паплатиги,   a   међутим не могу да остваре 
ни 20—300/отих болничких трошкова најв-ше у току 
годипе дзна. И разуме се услед  тога   не   могу   да 
зздовоље своје потребе, na се болесници   жале   да 
немају у болници ни чнсте преобуке нити храну ка- 
кву треба да илпју. Па ако je већ тако и   ако   др- 
жава пема могу11ности да преузме издржанзше бол-' 
ниц^, опда би далеко боље било израчупати коликн 
je фипансијскн ефекат ових болничких  трошкова и 
државних и баповипских болница и ту своту рззре- 
зати na све пореске обвезпике и наплаћивати уз по- 
резу. Ha тај начип и држзва и болница би долазнли 
лакше до ових трошкова a свет  би   лакше   плаћао 
и ne би ocehao те терете. 

Толико сам имго да кажем и молим господина 
Министрз да озе моје примедбе уважи. Изјављујсм 
да ћу гласати за овај буџет Министарсгва социјалне 
полнтике и народпог здравља. (Одобраваље и пље- 
скаље), 

ПотПреШседник Др. Авдо Хасанбеговић: 
Реч има народии посланик г. Милппко Милутипови!!. 

Милинко Милутниовић: Господо пародни no- 
сланици, кад je већ пред нама буџет Министарства 
социјалне политике ja сам сматрао за дужпосг да 
изађем и да и   ja   узмем   учешћа у овој дебатн. 

Ja hy се осврпуги CfMO na два проблема, a то 
je o општинским службепицима n o инвалидима н 
инвалидским породицтмз. Господо народни посла- 
ници, под ресор Министарсгва социјалпе политике и 
пародно: здравља потпада и радпичко осигурање 
под које, не зпам због чега, иотпадају^и службеници 
ипштипски. 

Ja гам господо послзници, као претседни« оп- 
штиве, имао да утврдим да од тога осигураља оп- 
штински службеници немају пикакве корпсти. Сеоски 
општински службеници ne знају ни коме да се обрате 
за помоћ, не зпају ни где постоје ти opranu n уре- 
ди, јер их ми ннсмо нигде пи видели. Знамо [само 
то да морамо да одбијамо од њихоне плате no 80 
и 100 дин. месечно, a толико да пргдвидимо у оп- 
штипским буџетимз, и да све то пошаљемо чеко- 
вима који нам се уредпо шаљу, друго пншта. 

Колико ми je тај з^кон познат, он   није   рђав. 



Стенографске белешке 219 

Може да се каже да je и идеалан, али није прак- 
тичан, бар у колнко се тиче општинских службени- 
ка. Ja сам увек нанлазио на HeroAOBEibe код оп- 
штинских чнноиника када сам им одбијао плате за 
тај уред, јер ннкада ra ннсу ни ниделн, али нисам 
иаилазио на негодовање на једно овакво осигурање 
у начелу, ако би се ono уредило онако како то њи- 
хове потребе захтевају. 

Верујем да he општински службеницн поднети 
Министру своје предлоге како они мисле, да се о- 
во питање реши, али да би се то могло да реши, 
потребио je да се финансијским законом они одво- 
је од радничког оснгураља и да се овласти Мини- 
crap уиутрашњих послова нли Министар социјалне 
политнке, да o томе пропише уредбу. 

Госцодо посланици, ja нисам био посланик ка 
да се овај закон доносио, али зним да опшгински 
чиновници нису узималн учеш11а када je он доно- 
шен, na зато je он овакав и испао. Ове милионе 
које пла^ају сваке године општине и општниски 
чиновници могу се једним добрнм прописом веома 
добро искористити за помагање опшгинскнх служ- 
беника, na би ма тај начин могли много да допри- 
несемо да ти л>уди буду свесни и исправни и да 
са вољом врше своју дужпост. 

Мале плате и неуредна исплата нису довољне 
ни у редовпим приликама, a камо ли у ванредним, 
те je овакав фонд за општинске службенике neon- 
ходпо потребан. Њима je потребна болница, бањг, 
одмор и да нм се исплати посмртнина, a не само 
бесплатан преглед лекара, кога они н иначе доби- 
јају бесплатно од среских и општинскнх лекара. A 
то може да им да само шихов фонд. 

Закон o општннама, кога смо скоро изгласали, 
зз 2/3 општинских службеника не гарантује пеизију 
na се у овај фоид може да предвиди и пензнјско 
осигурање за one којима закон ту пензију не прнз- 
наје, као што су то лепо уредили код својих фон- 
дова приватнн чиновници, na чак и трговци н зана- 
тлије. Да пе би Скупштина ово питаље решавала 
нашим старим законом, ззхтев општинских службе- 
ника треба да се прихвати, na да се овим законом 
одвоје од радника, н да се да овлашћење Министру 
да TO питање у споразуму са општннским службе- 
ницима уреди једном уредбом. 

Молим Скупштину да се поправн амандман ко- 
ји говори o престанку обавезе од даљег осигурања 
тиме, што би му се додао пропис којим се овлаш- 
hyje министар да ово питање  уреди уредбом. 

Сзда liy господо, да пређем и да кажем не- 
колико речи o инвалиднма и инвалидским породи- 
цама. Почегком 1929 год. неким личним инвалиди- 
ма и инвалидским породицама обустављепа je пог- 
пора. 

Госаодо, 1928 године била je образована једна 
комисија,   која   je   no   ондашњем   3;1кону  имала да 

цени вредност доприноса o земљарини. У тој коми- 
сији су били бирани одбори са no три одборника 
из сваке општине и у сваки одбор je улазио no је- 
дан економ. Кад су ценили приходе земл>орад11И1<а 
са имањв, опи су узели онда у оцену приходе према 
ондашп^им ценама, јер су цене биле велнке и према 
тим ценамз ти су приходи и цењени, Тако im пример 
где je био случа], да je раније no ранијем Закону 
било непосредног пореза на земљиште 5 дипара, кад 
су ове комнсије цениле допрниос, тзј je допринос 
изишао преко 120 динара, где je било пепосредног 
пореза на землЈИште 10 динара ту je тај допринос 
после оцепе ове комисије прелазио и преко 200 
дннара. 

По ранијем Закону инвалиди   су   имали право 
на потпору до 20 дииара непосредног пореза, a онај 
ко je плз113о непосредног  пореза   преко  20 динара 
он није имао   право,   док   no   овоме   новом   закону 
инвалиди имају право на потпору до 120 динара, a 
кад прелази 120 дииара онда губи прзво на потпору. 

Кад je донет Закон 1929 године онда су миоги 
општински   судови   тај   Закон   погрешно тумачнли. 
Они су с једне стране обуставили потпору зато што 
je основни порез na земљарнну прелазио преко 120 
динари, с друге стране су обуставили потпору зато 
што су погрешно тумачили Закон,  тако да je један 
велики део инвалнда и ннвалидских породица остао 
без потпоре. Дешавало се на пример да један човек 
сасвим слабог craiiia не прима више потпору, јер му 
je обуставл>ена, док другн инвалид, љегов сусед, или 
иниалндска   породица,   са   бољим   стањем,   и   данас 
прима потпору. Према томе, господо, ja бих замолио 
господина Мипистра да што пре измени Инвалидски 
закон тако да би сваки инвалид,  да би свака инва- 
лидска породица добијала потпору. 

Има и оваквих случајева. Чопек je на пример 
раљен у рату, a не може да прима потпору зато што 
je његов отац жип кад je био он рањен. To знамн, 
ако би се сутра заратило, ja имам свога оца живог, 
и сада имам да мислим ако будем рањен, пошто ne 
могу да примам потпору, да убијем свога оца na да 
онда ндем у рат. Ja мислим да свакн онај који je 
учествопао у рату и био раљен има право на потпору, 
без обзирн на његово имовно стање, да зна ззшто 
je ратовао. 

Поред овога, господо народни послапицп, имате 
лица која су добнла инвалидска pemeiha од Диви- 
зијског суда npe годину и no дана a да ни до да- 
нас нису добила решеље од Вишег ннвалидског суда. 
Па онда имате случајеве, где су инвалиди добили 
чак решења и од дивизнјског и од инвалидског 
судз, a да ни до данас, после две године, нису по- 
чели да примају ни реповите потпоре. Има и таквнх 
случајева где су npe две године инвалиди потпи- 
сали признанице и послали дирекцијама, a да ни до 
дапас нису   дошли до   потпоре,   н ja   молим ročno' 
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дина Министра да изда једно наређење дивизијским 
судовима да они мало брижљиније раде и доносе та 
решења и да иада једно наређење дирекцијама да 
се људима исплаћују заостале   инвалидске   потпоре. 

To je што сам имао да кажем и нзјављујем да 
hy гласати за буџет. (Живо одобравање). 

Пошаретседник др. Авдо Хасанбеговпћ: Реч 
има народни посланик г. др. Милан Стијић. 

Др. Милан Стијић: Господо народни посла- 
ници, народно душевно и тјелесно здравље пока- 
зује се донекле у множењу народа. Прираст народа 
je износно у задњем десетгодишту у Југославији 
преко 16%. To je један број који се може сматрати 
доста велнким. Али се народ не множи свуда под- 
једнако. Има градова и срезова у којима се број 
народа умањно. Таквих градова имаде 25 (од 204), 
a срезова 26 (од 343). Разлози том смањивзњу ра- 
зличити су. AKO бисмо повукли на карти Југосла- 
вије црту у правцу Цеље—Загреб—Шабац—Смеде- 
рево—Ћуприја—Ниш—Врање—Штип, имали бисмо 
двије половице. Сјеверну половицу карактеризира 
пучанство које показује дјеломнце у миожењу неки 
застој, и јужиу половицу која се множи, у главпоме, 
повољно. Узрок недовољиом множењу у неким npe- 
делима сјеверно од означене црте лел<и дјеломице 
у нарочитом меиталитету, a дјеломице у социјално- 
господарској сгруктури. Јужно од означене црте на- 
лазе се приморски крајеви и Beiuma брдовитог Te- 
pena Југославије. Ако се и у тим поједипим срезо- 
вима показује мањак пучанства, онда томе може бити 
узрок само емиграција. 

Витална снага je у нашем народу већа, него 
код осталих народа те још увијек припадамо Про- 
гресивном тииу. Али треба констатирати да се та 
спага лоше чува. Док умире наша дојенчад првог 
дана мање него код осталих народа — знак веће 
природне снаге наше дјеце — та дјеца у касипјим дани- 
ма, каддијете треба вјеште неге, више умиру него у 
осталим културним земљама, — знак да незнање 
брже исцрпљује виталиу снагу наше дјеце него вани. 
Оао задп.е може да се примјени и на читав народ. 
Зато може наша основна политичка лииија бити: на- 
стојање за што шире сузбијање нознања путем опће 
народне просвјете (осиовних школа), a у здравстве- 
ном погледу путем што јаче вдравствене поуке, од- 
иосно, како се каже, здравствене пропагапде. Ово 
можемо постићи гpaдIboм нових основпих школа, 
запослењем незапослених учитеља и што бољим до- 
тирањем соцкјалио-медицинских установа у сврхе 
здравствеие пропаганде. 

Даље треба уочиги, како у иашој популационој, 
тако и у здравственој политици, да број становии- 
штва у градовима брже расте него на селу, што 
нам каже, да број станрнништва na селу расте прн- 
родним путем, a у грааовима усељавањем. Док смо 
1921 године имали   у  Југославији   15,76% градског 

становништва, 1931 године тај je проценат порастзо 
на 18,43%. Развој Југослзвије као и осталог култур. 
ног свијета иде у смјеру урбанизације, те смо код 
нас тек на почетку тог развоја. Ако ћемо у нашој 
популациоиој и здравственој политици Beli сада ува- 
жити консгатирани будући развој и учиннти све, да 
се уклоне штете, које имају да очекују сељачке 
масе долазећи у градове, намећу нам се следеће 
задаће: 

1) Градске управе имају noneliaiH своју бригу 
за здравље сељачких маса  које надолазе. 

2) Држава имаде повести организирани рад 
свнх позваних фактора да се асанира село у здрзв- 
ственом погледу, (напр. канализациЈа, зидаа^е хиги- 
јенских бесприкорних ђубришта и захода, зида1В9 
водовода и хигијенско уређеиих бунара) и у погле- 
ду onhe цивилизаторном (напр. електрификација, 
осгзла техпичка средства), како би се побољшаљем 
сеоских прнлика смаљила привлачна силаградова  

Пуг, којим треба ићи, показао je већ Дп. Ан- 
дрија Штампар, бивши начелник санитета и генерал- 
ни инспектор за хигијену, сада потпредседник хигн- 
јепске секције Лиге народа. У нашим ситннм при- 
ликама тај je човјек као „за наше прилике неспо- 
собан" певзиониран. 

Даље један моменат, којн говори за нашу тезу, 
јесте разлика у брзинн пораста града и села. Дсж 
je сеоско пучанство напредовзло до'12.6%. градско 
je напредовало за 35.9%. Код будућег пописа 1940 
године могли бисмо имати neh око 220/0 градс/сог 
пучанства у Југославији. Брза и ваљана асанација 
села један je од важних фактора да зауставимо 
брзину процеса урбанизације, и то je један од 
осиовних увјета, да нам биолошкн н нациоиални 
живог буде што дужн. 

Господарство са пародним животима показује 
иидекс ефекта порода. За неке дјелове данашњег 
пучанстпа Југославије требало je у раздобљу 1906—- 
1910 око три пута толнко порода, док je Америка 
требала за свој број пучанства двоструки број по- 
рода. To значи, да je господарство са човечјнм ма- 
теријалом поред свега интензивног искоришћавањц 
његове снаге у Америцн још увјек за трећину бо- 
ље него код нас. Под новим приликама и услед ин- 
тевзивног социјално-медицинског рада у заджем 
10-годншту, ти се односи побољшавају, али постојн 
опасност, да he Beno3iiaBaii>e нашег стања хтјети и 
даље поремећавати виталне интересе^нашега народа 
на пол>у социјално-медиципског рада. 

Да je такав рад потребан, доказује нам стати- 
стика. Док износи просјечна дужипа живота, која je 
до душе у порасгу, код нас између 24 до 29.75 
годипа (Југославија просјечно 27—28 година), ona 
je износила 1910 годиие у Америци око 31 годину, 
a у Берлину око 35 година. Још боље нам показује 
наше биједно сташе средша дужина живота. Док je 
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1910 године од 100.000 новорођених половица од 
њих могла да доживи 33 годину, у сељачкој je 
земљи Дзиској могла да доживи 65 година! Каква 
je то разлика! Код земаља, које воде рачуна o сво- 
ме националиом тијелу, ми смо међу послед1Бима. 

Прије уједиљења нисмо имали специјалних op- 
rana, који би no техничкој спремн моглн, a no свом 
знању били дужни да чувају onhe народно здрзвље. 
Ha читавој теригорији Југославије имали смо само 
3 малене и}1ституције са врло уским делокругом 
снога рада. Данас нмамо читав један систем специ- 
јалних међусобпо повезаних установа. Ако прибро- 
јимо централним установама, осим Бановинских хи- 
гијенских ззвода, још и Домове иародног здравља, 
оида бисмо имали 55 централа са 308 одељењз, 297 
самосталних устаиова т.ј. преко 600 самосталних 
органа за рад на терену. Код такве нас приправпо- 
сти ne може тако лако да угуши прва епидемија, 
која би падошла, како je то пријетило Србији за 
вријеме xapaiba njeranor тифуса. 

Доказ успјешности социјално-медицинског рада 
пружа нам кретаље заразних болести. Док je 1919 
године оболепало од пегавог тифуса још 476 лица 
на 1OO.000 становннка, 1931 године тај je број спао 
на више од половице на 2,29/000. Велике богиње 
су након систематског провађања цијепљеља упра- 
i30 — можемо рећи — изчезле, na се од 1925 го- 
дине даље јављају само појединачпи случајеви. По- 
вратни тифус већ je од 1920 године у изчезава1Бу. 
Што се пегавог тифуса тиче, он je најјаче пао од 
1919 na 1920 годину, од 12.000 na 1500 случајева. 
Дакле и њега скоро и нема. И трбушни тифус почео 
je након дужег дизања барем релативно помало да 
пада. Упоредимо само штегу, коју су пам ианеле 
дие болести, трбушни тифус и дизентерија, са оним 
што смо инвестнрали за обрану од њих. Док смо 
од 1920 до 1930 изгубили због умрлих na помепу- 
тим двема болестима, које се даду спречити, најпи- 
же рачунато преко 1 милијарде динара (100 милио- 
на годиш11>е), ми смо уложили од Уједнње1Ба до 
данас за асанацију села у циљу п.иховог сузбијап.а 
само око 15милнона годишње, — дакле тек 150lo од 
онога,  што смо требали да учинимо. 

Ачо погледамо специјалне oprane наше здрав- 
ствене службе, можемо с прзвом изразнти наше за- 
довољство. Ona нам je својим устројстаом и радом 
пришгедпла много поваца. Са властитим прздуктима 
за чувап.е здравлЈа онемогућила je, да наш новзц 
одилази у стране земље зз 11ла11ање скупоцјених 
лијека, напрогив љиховим извозом довукла je туђи 
иовац у земл.у. Ta je оргапизација прерано изгубила 
свога вођу, na треба енергичне руке, да проводи 
даљни патриотски рад у смјеру, да се ослободимо 
од туђих лекова. Али још увек иду тешки мили- 
јуни сваке годипе у иностранство. Kao примјер на- 

водим   неосалварсан  за  лијечење  сифилнса,   којег 
требамо годишње преко 100 килограма. 

Једна од великих тековина наше социјално- 
медицинске службе јесте организација поучавања 
парода. Има болести, које су лијечнпци кроз вје- 
кове пастојали да отклоне и излијече, алп тек поука 
народа н његова властита сарадња, пробуђена про- 
пагандом, могла je да их спријечи. Зато би било 
крнво, ако бисмо ишли за тим, да онемогућимо 
један исправан и нациопалан рад на чувању на- 
родпог здравља. 

Taj се пропагандни рад обавл>а помоћу 200 
већпиом преносних киноапарата, н 50 пројекцноппх 
апарата. Продукција пропагандних филмова повје- 
pena je школи Народпог здравља у Ззгребу, те су 
само у 1931 годипи нзвршеиа 23 филма, од чега je 
састављепо 94 копија, a у ту сврху утрошено 80.000 
метара позитива. У промет je   ставЛ)ено   27 копија. 

Од 1919 до 1929 године било je одржано 173 
течаја са 4345 посјетилаца; предавања 29.229 са 
1,907.000 слушача; изложби 171 са 717.000 посјети- 
лаца. Укупно око 30.000 приредби са 1,907.000 уче- 
спика. Тим je разним приликама подјељено на ми- 
лијуне летака, брошура, књига итд. 

Осим ријечју, paljeno je и дјелом и примјером 
na терену. Тако je од 1919 до 1931 год. израђено 
4.628 разних објеката, од којих скоро половица 
служи опскрби пучанства са здравом питком водом. 

Да спомепем још једну добру страну ових 
установа. Оне су поред тога, што имају првенствено 
обављати пракгични рад, још првокласне знанстиепе 
устапове. Тиме што ове повезују обострани рад, то 
могу свакн ceoj знанствени резултат најкраћим и 
најбржнм пугем да искористе на добро народа. Ta- 
кова се повезапост у осталим земљама нађе пуно 
ређе. Пуг из зпапстаеног лабораторпја до п.езипе 
примјене у пароду обичава другђе бити много дуљи. 

И поред свега ja ne сматрам, да смо у развоју 
социјално-медицинских устааова постигли све, што 
требамо. Ми имамо органе за обрапу, али треба нз- 
вјесне днјеловетих oprana још помножити. Ту мислнм 
првенстпено na диспанзере за матере, дојенчад и 
малу дјецу, којих имамо само тридесетак. Мислим 
даље na нове зада11е, [које nac чекају са даљп.нм 
развојем медицине, те да бисмо још даље могла 
бити узор страпим земљама у погледу здравствене 
организације, као што смо данас. 

Приказавши тако у опћим потезнма основне 
линије једне здравсгвене политике, која базира na 
реалним народним потребама, — ja желим да вагла- 
сим, — да je, како број превентнвних, дакле соци- 
јалпо-медиципских устакова, — тако и број болнич- 
ких одељења свих врста и болпнца за наше no- 
требе педостатап. Желим да то нагласим, свјестач 
чнњенице, — да нам je немогуће у ери тешке гос- 
подарсгвено — финапсијске кризе приступити поди- 
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зању и проширењу болничких одјељења и установа, 
као и оних за социјално — хигијенски дотнчно ме- 
дицински рад, — али и поред свих потешкоћа и 
недаћа, — једно не смијеко поднипошго да дозво- 
лимп, — да нам постојеНе болничке и остале здрав- 
ствене устакове због помањкаша и најнужнијих сред- 
става, обуставе постепено рад и пропадају. Напро- 
тив у ово тешко доба страдавања и свих недаИа, које 
једнаком мјером тиште нашег сељака, — радннка, — 
обртника, — мало—грађанина, — чиновника и т. д., 
ми морамо и под цијену највећих жртава омогућити 
правилно функционисање и рад болницама на начин 
да их оснгурамо са свим потребним сапитарним и 
осталим материјалом, да им дадемо достатан број 
првокласних кревета, — проширимо одељење за 
отворену туберкулозу, — ва заразне болести, — да 
им припојимо дјечја оделења итд. — C тим у вези 
ваљада омогућимо реалним дотацијама шнроко поље 
рада нашим хигијенским и осталим заводима (Школа 
народног здравља Загреб, — Централнп хнгијенсчи 
завод Београд, — Домовима народног здрЈвља, 
школским полнклнникама, здравсгвепим станицама, 
разпим амбулантама итд. 

Наведено изискују дпсвне потребе широких на- 
родних слојгва. Оаи народни слојеви сви безизнимио 
морају да имају могућност лијечена у болчицама и 
добива11>а помоћи у здравственим установама. Не за- 
боравимо да смо земља, гдје je помор од туберку- 
лозе, — помор дојенчадн, — помор на поједнпим 
врстама заразних болести огромлн. Овом злу можемо 
да станемо na пут поменугим смишљеним радом, — 
a на начин, — да сву брнгу и пажњу посветимо на- 
веденим установама. 

Гледајући тако широкогрудо са гледишта onher 
a потреба широких пародиих слојева напосе, на ва- 
жносг болничких и социјално-здравствених тј. пре- 
вентивних установа, — ja hy да се спецнЈално по- 
забавим са буцетом установа тернторија Савске ба- 
новнпе. Бићу кратак, a изнијет hy голе чи11)енице, — 
које базирају на бројкама, како се види нз пред- 
лога буџета Министарства социјалие политике и на- 
родног здравља за годину 1933/1934. 

Прво што упада у очи, проучаван.ем буџета 
болница, — болна je, али истинита чињеница, да бол- 
ннце на територији Савске бановине, (ne урачуна- 
вам болницу за душевне бопести CreibeBau и Па- 
кац и љечилишта за туберкулозне Нови Мароф, Шу- 
метлица игд,), — дакле обе загребачке болпнце, — 
пак болнице у Осијеку, Сиску, Вировитици, Иакра- 
пу, Новој Градишки, Сушаку, Петри11.и, Глинс, 
Оточцу, Броду н. С. нтд., — болнице са укупно 
преко 3700 болничких кревета, — дакле болнице 
које no закону o болницама иемају никакове суб- 
вепције од стране државе. 

Док Општа државпа болница у Београду имаде 
код 1100 кревета, у буџету од дин. 20,156 260 — 
ди нара 13,166.340   — државне субврцције, — a Др 

жавна болница Сарајево (навађам само ове двоје) 
код буџета од 13,088.034, — нмаде Дин. 10,719.148 
— државне субвенцнје, — то све горе наведене 
болнипе Савске бановине не нмаду уопће никакове 
државне субвенцнје. — Одгонорит he ми се, — да 
су то редом болнице под бановинском управом, na 
досљедно томе имаде да им бановнна даде потре- 
бну субвениију. Премда je ово становиште нетачно, 
могли би смо ra акцептирати, — кад би доиста ове 
болнице имале баиовинску субвенцију, — која би 
донекле одговарала onoj, — коју добивају напред 
споменуте болпице са државпог буџета. Проучава- 
п.ем буџета Савске бановине за год. 1933]1934 ви- 
димо, — да ове болннце или уопће немају никг,- 
кове субвепције (на примјер Осијек), — или пак 
суме добивене na субвенцији тако су мипималне, — 
да пису у стдњу да поправе тежак матернјалпи no- 
ложај болница. 

Уочи ли се чињеница, да су папред спомепуте 
болпице Савске баповине још у буџетској год. 
1929130., — a и у 193031. добивале преко дин. 
4,000.000, — (OKO 4,200.000. —) државпе помоћи,— 
лако ћемо разумјети noieuJKolie тих институција тпм 
више, што се јавно говори да болпице Савске ба- 
новнпе имаду na име болноопскрбних трошкова за 
лпјечење болеспика, које трошкове снаша што др- 
жава a што баповина, око дип. 28,000.000. — no- 
траживања, — a да те болнице поред свих молби и 
ургепција пикако пису могле да реглизирају те своје 
већ дуго доспјеле тражбипе, нити од државе a нити 
од баповипе, — Тако пастаје циркулус вицнозус. 
Држава и бановина не плаћају болно—опскрбне 
трошкове, које no закону имаду да спашају и пла- 
hajy болницама, — болнице не могу да удовољавају 
својим обавезама прзма лиферантима и трговцима, 
— a у скрајној ннстанци страдава болесник. 

Наведено изнео сам у жељн, да скренем па- 
жњу падлежпим факторима, свјестап, — да су од- 
говорпи фактори баш банске управе учинили све, 
што je у њиховој моћи, — да удовоље оправданнм 
потребама и тражењима болпицч, — али да им мањак 
материјалних средстава то пије дозвољав^о. 
Зато апелирам пригодом ове pacnpane на г. Минн- 
стра да стављањем и давањем безусловно потребнпх 
средстапи бапским улравама, у спецчјалном случају 
бапској управн Савске банонине, омогући правилан 
и законом нормиран рад болница ове бановпне, што 
je врућа жеља одговорннх фактора бановипе и свију 
нас, који имамо да се старамо за потребе парода 
поверене пам тсригорије. Сада желим да специјално 
изнесем буиет Хнгијенског заиода и Школе наро- 
дног здравља у Загребу na да прикажем како јг 
предпог тога буџета переалан и, уколико буде у- 
својен, бпће рад у овим усгановама знатно стргнут. 

Према предлогу буџета за 1933|34 годину бол- 
, ничко одељење   Хигијенског  завода у Загребу rpe^ 
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ба да примн државну дотацију у износу од 582.077 
динара. У буџегској години 1931|32 државна дота- 
ција овој устаиовн износила je 1,000.000 дннара, a 
у текућој била je смаљена [т 845,300 динара. Од 
1932 годипе потребе болнице нису се никакво ума- 
њивале, јер je остао исти број кревста и службеника 
те се још и повећао. Оволику уштеду немогуће je 
пронести, и уколико се не би повисилз државна 
дотација, Hehe бити могућности ни за редонну ис- 
плату персонала a у норани болесника и дјелова- 
ша болвице настаће стап.е, које ће бити од iiajeelie 
шгеге no саме болеснике. Пријем болесника у ову 
болиицу, која je заразна, не може да се ограиичи и 
да се вршн избор болесника према изгледима на мо- 
гућност пла!1ања Beli треба да буде примлЈен спаки 
заражени болесник. 

Предобро je познато како у времену економске 
кризе стоји са пла11ањем болно опскрбних трошкова 
нг само са стране појединаца ила опјјчна, већ и са 
страие баиске управе и Мипистарсгва, за трошкове, 
које су no закону дужни да плаћају. Ову болницу 
треба на сваки начиин подржати, јер je ona једина 
у којој се могу смјесгити инфекциозни болесннци 
из Загреба и шире околчце. 

При предвиђеној дотацији од 582.077 дин. ова 
установа доказано не може да опсгоји и удовољава 
потргбама, пак je потребито да се државна субвен- 
ција према стварној калкулацији и потребама по- 
дигне најмање на 900.000 дин. 

Пргма предлогу буџета за 1933/34 годину пре- 
двиђена je no парт. 927 држ. буџета за материјалне 
расходе Хигијенског завода у Загребу и подручних 
му установа сума од 2,985,000 дин., за асанационе 
радове на територији Савске банс^е управе пре- 
двиђена je no партији 928 свега сума од 100.000 
динара. 

Још у државном буџету за 1931/32 годину 
паргија за магеријалне издатке ХиГ. завода и по- 
дручних установа износила je 5,387.000 дин., значи 
да je буџет материјалних издатлка редуциран у ро- 
ку од двије годнне за 2,383.000 или скорз за по- 
ловчцу.. 

Хигијенски завод са својим одјеле1ћима; домо- 
вима народиог здравља и одјелењима исгих: здрав- 
ственим стаиицамз; соколским поликлипикама, спе- 
цијалним диспансерима и амбулантама има округло 
деведесет јединица. 

Осим сузбијаља зар^зних болести треба да се 
у грубим цртама прикаже рад ових устаноза у Сав- 
ско] бановини na заштити народног здравља, по- 
свећаваиЈу н пружању бесплатне лекарске помоћн на- 
роду. Школске паликлинике имале су 103.000 npe- 
гледа и посјета; венеричне амбуланге 54.945; антима- 
ларичне станице 6.644;, здравствеие станице 78.000; 
антитрахоматозне сганице 80.000; ангнтуберкулозни 
диспансери и остале усганове 22.659, укупно 345.248 

прегледа и посјета. Број окупаних у школским по- 
ликлиникама и здравственим станицама износио je 
192,656. Бактериолошко-серолошких прегледа бнло 
je 62.117; кемичкнх анализа 6.541. Осим поменугога 
с успјехом je интервеннрано код свих епидемија или 
бројннх случајева заразних болести. 

Мислим, да није жеља и интенција надлежиих 
фактора, да сада, — кад су нам, поред свих оста- 
лих узрока, o којнма не желим да говорим, — 
баш обзиром na могућност ширења разннх зараза, 
— падаље na признату потребу сузбпјаша трахом«, 
маларије, туберкулозе, помора дојенчади и мале 
дјеце, венеричних болести игд. — те установе од 
кардиналне важности, — мислим дакле, да није 
жеља надлежних фактора да законом одређепи рад 
ових уствнова онемогуће тиме, — што he помањка- 
њем најминималнијих средстава велики број устано- 
ва тернторија Хигијенског завода у Загребу морати 
да редуцира и отпусти персонал, — и да посаема 
редуцнра, дотично обустаин рад. 

Да je рад ових установа потребан и важан 
произилази из чињенице, — шго су з;?коном из де- 
цембра 1932 o накнадним кредитима, — како Хи- 
гијенском заводу — Загреб, тако Школи народног 
здравља — Загреб, no разним партијама, признати 
пакпадни кредити. 

To шго je решено за буџет Хигнјенског за- 
вода — Загреб вриједи у већем опсегу и за буџет 
Школе народног здравља у Загребу. Мислим, да 
није погребно да истичем важност ове наше једине 
установе у цијелој Краљевини. Познато je да je o- 
дељење за производњу биолошких продуката до 
пре неко вријеме једипо у земљи давало цјепиво 
против богиња, разна цјепива против дизенгернје, 
тиф^са, нтд., серуме против шкрлета, дифтерије 
тгтануса игд., и да je тим радом приштеђен народ ■ 
ној привреди огроман капитал од много милиона 
динара годишње. Споменем ли још и то, да био- 
лошко одељеље школе произвађа сада и серум npo- 
тнв уједа од змија, a да je почела и про- 
дукцнја неосалварзана, указао сам на огромну важ- 
пост само једног оделеп.а ове установе. Међугим 
постоји још одељење зз саннтетску технику, хемиј* 
ско, затим оно зз социјалиу медицину итд., једном 
ријечју одјели, који рзде директно na подизашу 
хигнјепске културе народа. 

Према предлогубуџета за 1933/34 годину пред- 
виђена je државна дотација за Школу народног 
здравља у Загребу у износу од 1,620.954 диназа, 
којз je свста новим лмандманом noнишe^a na 1,920.954 
динвра т.ј. ca ЗОЈ.О00 дннара, У буџегу зз годи- 
ну 1931 и 1932 износкла je државна до^ација за 
ову усганову 3,300.000 динара, a у 1932/33 години, 
са амзндманом 2,200.000 динаоа. Зпачи да je дота- 
ција школи смањеиа у времену од ^ање од две 
године     зз   близу   500|0 т. ј. за    1,400.000  динара. 
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Треба напоменути да се у овој школи спремају се- 
руми и вакцине, које су no своме квалитету у свему 
равни најбољим препаратима из иностранстаа, a у 
цени су за 30% и више јефтинији. Ha овај начин 
новац који je рапије ишао у иностранство остаје у 
земљи, a становништву у овим тешким временима 
омогућено je лијечење јевтиним серумима. Само 
овим радом који je мањи дио рада Школе народног 
здравља еманциповали смо се, између осталог, од 
страних тржишта и пружили могућност лијечења 
сгановпншгву уз разумне цијене. Наша продукција 
je у сташу, и практично покрива све потребе земље, 
a у случају ванредне потребе може се и подесето- 
ростручити. Сва оделења ове школе за проучаваље 
народа, за виталну статистику, социалну медецину, 
за пропаганду, за санитетску технику ит.д., развила 
су огроман рад у корист народа, a рад и организа- 
цчје ове школе нашли су признање у иностранству, 
што je свакако од користи подиза1ву угледа наше 
земље. 

У текућој   буџетској   години   школа je могла 
иаставити радом захваљујући изванредно додељено 
noMohn од 1,003.000 дииара са стране  Рокфелерове 
фундације, док се за идуиу   годииу може рачунати 
са ове стране на миннмалну помоћ. Даније амандма- 
ном повишеиа држаниа дотација са 300.000  дннара, 
јасно je и доказано, да би Школа народног здрзвља 
у Загребу  дошла у положај, да се у њој не би Mo- 
rao развнјатн   никакав   рад, јер  школа намерава да 
ову годииу отпочне и са продукцијом неосалварзана, 
који 6и био за две трећине јевтннијн   од препарата 
који   сада   купујемо из  нностранства.   Захваљајући 
Рокфеловој   фундацији,   имамо   стручњака н за то, 
који се оспособио у американским тварницама, те je 
већ све припремл^ено да би се отпочело продукцнјом^ 

Узорна хигијеиска организацнја у нашој земљи| 

нашла je   признање у   свијету и тако много допри- 
нела подизању   угледа паше   земље. ПодржавајуИи 
ову   организацију,   можемо да  будемо   сигурни да 
нас не може   загећи   никакво  изненађеше  од  било 
какве епидемије, на што треба да се обрати највећа 
пажња   у   временима    социјапне    беде,    Свуда   се, 
наиме, опажа, да народ није више у стању да тражи 
помоћ   приватних   лекара и купује   за новац скупе 
лекове, na не смијемо претераном штедњом да дезор- 
ганизујемо оне установе,  у којима иарод још може 
да   нађе   бесплатног   савега,   лекара   или  лекарске 
помоћи. 

Приказавшн тако у главним потезима важносг 
и потребу одржања рада и болвичких и социјалио- 
здравствених устапова, ja сам указао иа озбиљно и 
тешко сташе ових установв, a специјалио на стање 
оних Савске бановипе. 

Уверен, да he Народна скупштииа и надлежни 
фактори увидети потребу хитне н неодложне са- 
нације ових установа, ja молим господина Министра, 

да нађе начина, како би им се осигурао несметан и 
успешан рад. 

Гласам за   буџет овога Минисгарства.   (Бурно 
одобравање и пљескаи.е) 

Потпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има народни посланик Бранко Дрљача. 

Бранко Дрљача; Господо народни посланици, 
Држим, да би се тешко огрешио o дужно пошто- 
Baibe и ocehaje нскрене благодариости, ако и овом 
приликом у овом високом Дому, не би, изразио ro- 
саодину Министру социјалне полнтике и иародног 
здравља особиту'захвалносг моју и сиромашног на- 
рода пасивне, али увек јуначке MpKOibHlieBe Кра- 
јине, што je прошле тешке и гладне године имао 
онолико љубави према том народу као и смлсла н 
разумеванЈа за његове тешке потребе. 

Па кад je господин Мииистар   имао смксла за 
овако једну моменталну народну потребу мога кра- 
ја и кад je уложио све  своје силе  да joj доскочи, 
ja се с правом надам, да he знати и умети  решити 
и све остале проблеме на социјалиом пољу живота 
целочупиог нашег   народа као и његовог   здравља, 
a таквим потребама услед културне заосталосги ши- 
роких слојева нашег народа, Богу хвала, има доста. 

Свима je нама без сумње,  господо, добро по- 
знато да наш сеоскн  свет уопште,  a специјално из 
територији бнвше Босне и Херцеговнне услед своје 
културне заосталости живи у врло хрђавим хигијен- 
ским приликама.   Није   никако   чудо онда,   што су 
код нас тако чести смртни случајеви одојчвди, што 
код нас хара   туберкулоза,   што je тифус  тако ре- 
довна и честа појава, да не кажем чак и перманент- 
на услед недовољно чисте пијаће воде.  Ви сте мо- 
гли, господо, последњих дана у неким нашим днев- 
ним листовнма прочитати тешку и жалосну весг, дј 
се у иеким срезовима Врбаске бановине појавно чак 
н пегави тифус. 

Оскудица у лекарима, удаљеност шиховог се- 
дишта од села и сел>ака, a no мало и превелике 
таксе за стандард живота нашега сел:>ака у овнм 
тешким временима, na уз то прескупи лекови, н 
ретке болнице и још pelje апотеке узрок fy овим 
болештинама и епидемијама. 

Ja ову прилику желим нзрочито да искористим 
и да на господипа Министра социјалпе политике и 
иародног здравља апелирам да према буџетској мо- 
гућности што више повећа број лекара na териго- 
рнјн Врбаске бановипе a исто тако и болница, и да 
не дозволи да наше болннце и даље оскудевзју у 
лековима и завојном материјалу, као што je то слу- 
чај са болницом у Бихаћу. Поред тога жалосно je 
и то, да на тако великом и пространом територнју 
Врбаске бановине немамо ни једне државпе болви- 
це, a имамо само свега две бановинске, које би се 
могле назвати у правом смислу речи болницама, јер 
имаду хируршка одељења, у колико  не би оскуде- 
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вале на потребном материјалу, док се све остале, 
колико нх има, a врло их je мало, мирне душе мо- 
гу без хируршког одељеља, назвати амбулантама. 

Такође молим господина Министра да нареди 
да се државна дотацчЈа предвиђена за бановинске 
болнице уредно испла11ује од стране Банских упра- 
ва, јер болница у моме месту ове буџетске годипе 
од предииђеннх шест стотина хиљада динара није 
добила ни пет пара од ове предвиђене дотације. 

Поред тога апелирам на господина Мннистра, 
да се брзом изменом закона o апотекама омогући 
огварање већег броја апотека у појединим местима, 
јер смело могу тврдити, да je у ве11ини случајева, 
где je у месту само једна апотека нашем сиромаш- 
иом свету просто онемогућено да дође до лекова. 
Није бадава и без разлога у нашем народу поникла 
она већ традиционална изрека, која каже: Скупо 
као у апотеци. Скупо je, господо, али ne ради To- 
ra, што je лек сам no себи скуп, него и ради To- 
ra, што у jem'OM месту постоји само једна апотека 
или боље да je назовем једна трговинг лекова, што 
у таквом месту неме конкуренције, што су наше 
апоте:<арске коморе монополисале лекове, што су 
се наши апотекари на рачуи народногздравља узор- 
но картелнсали, na je наш сиромашни свет просто 
препуштен на милост и немилост апотекарима, да 
ra они, не кажем сви, али они несавесни, и са јаче 
развијеним материјалисгичким апетитима, глобе и 
пљачкају. Зар није, господо пљачка, ако се у јед- 
ној апотеци Брбаске бановине рецепг таксиран са 
3 таблете бајеровог аспирина наплаћује II— дина- 
ра и 65 пара, док тај материјал стојн апотекара ни- 
шта више од 1 дннара и 20 napa. Зар није пљачка, 
зеленашгво и кајишарство, кад се за један лнтар 
бурове воде наплати ништа мање него 40 динара, 
док сваки иоле интелигентан човек зна, да се са 
цигле две таблеге може да паправи један литар бу- 
рове воде са трошком од 3 до 4 динара. 

Није чудо онда, господо, што наши апотекарн 
за релативно кратко време постају милнопери, јер 
зарачунавају н читање рецепта и паковаље na мож- 
да и оно стереотиппо и депласирано: изволите, мо- 
лим лепо, и хвала лепо. 

Имајући пуно noBepeibe у садањег г. Мшшстра 
и верујући да he хтети, знати и умети све ове проб- 
леме решити на опште задовољство нашег сирома- 
шног сељака, занатлије na и чиновника ja hy гла- 
сати за буџет Мипистарспза соцнја не политике и 
вародног здравља, да je још 2 пута толики, јер сам 
свестан тога, да се na народној одбрапи и народ- 
ном здрављу ne сме штедети. (Одобравање и пље- 
cKaibe). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговнћ: Реч 
има народни посланик Тоока Ћирић. 

Ђока Ћирић: Господо посланици, дужан сам 
својој савести и народу кога претстввљам, да и овом 

приликом прговорим нешто o инвалидима и инва- 
лидском nHTaiby. Господо посланици, Миннстар- 
ство народног здравља je установа која je оба- 
везна и позвана да штити и ннтересе оног реда љу- 
ди у нашој земљи, који су отаџбинн дали, cne што 
се могло дати. Ово Минпсгарство позвано je да 
шгити ibHxone интересе као централно надлештво 
своје врсте. Ако се упитамо, да ли je Мипистарство 
социјалне политике и пародног здравља одговорило 
своме узвишеном задагку, ja бих одговорио да би 
имало разлога, да се и критикује. Да ли je то за- 
то што му смета поратна гломазпа администрација 
или се није уложнло довољно воље, труда и енер1 

ruje, то he се видети из даљег мога излагаља. Реч 
je o инцалидима. Да ли je инвалидско питање решено 
na солидној бази или није и да ли je Инвалидски 
закоп потпуно одговорио садашњици, у то нећу да 
улазим, али да од остављених вептила и у Инвалид- 
ском закону наши инвалнди трпе, то je несумњиво; 

Kao што вам je позпато господо, инвалидску 
потпору je досуђииао прво ипвалидски суд, затнм 
првостепени суд, a у другом степену Врховпи ипва- 
лидски суд, затим опет првостепени и најзад диви- 
зиски инвалидски суд. У1923 години образоване су 
специјалне комисије за ревизију инвалидских пот- 
пора и њихово редуцирање. Онда je настало оно 
што je најгоре, јер се свуда oceJiao известан хаос 
у овој врсти наше адмннистрације. Од прилике слич' 
ne комнсије су образовапе у години 1931, када су 
сви инвалиди требали да буду преведепи на пови 
Инвалидски закон. Како je страшно, господо било 
видети онај страх и ону неизвесност сакатих људи 
којн су cuojoj земљи дали ono што им беше најми- 
лије, — то je део шиховог тела — a какве ли су 
изгледале инвалидске породице у том времену, то 
ми je у овом тренутку тешко рећи и прегставити. 
Ни no јада, господо послапици, да су били макар и 
овим малтретираљем инвалиди у могућности да сви 
буду преведени na нов Инвалидски закон. To се 
није десило, већ су многи и мпоги предмети слати 
из првосгепеног суда у Дивизијски инвалидски суд 
и адмиписгрирапЈе између ibera, првосгепепог суда, 
војног округа и дотичне општипе годинама траје, 
тако да je велики број најчеститијих бранилаца na- 
me Отаџбипе дошао у положај да оскудева a че- 
сто пута и гладује. Увереп сам кад бн г. Миннстар 
соцнјалне полнтике имао података и храбрости да 
нам каже, колико инвалидских предмета решених 
имају поједини ипвалидски дивизиски судови, и посла- 
тих В,ховпом инвалидском суду при Мипистарству со- 
цијалне политнке, свакако да би та цифра била згра- 
шавајућа, a још више бл nac фрапира'/а цифра која 
би нам качала, колико, кошгају државу днвизиски 
ипвалидски судови. Ja сам имао прилике да видим 
oso надлешгво у Нишу. И оно ми je дало утисак 
гомнле песређених   аката, у којимз   се врло  тешко 
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iiaim. Миого хиљада породпца, палих ратника за 
слободу и велпчину ове земље, толико година че- 
кају узаман, да дођу до оне своје злехуде инва- 
лидиине. Не могу тврдитн да се нарочито предмети 
одуговлаче или из ма којих других разлога не свр- 
шавају, али je чии.еница, да ипвалиди и инвалндске 
породице, због рђзвеадмннистрацнје, a можда и не- 
хати надлежннх трпе оскудицу, a њихови поступци 
често пута ни мало ке дају похвалу живима за љи- 
хову захвалносг мртвнма—палим за Отаџбину. Ja 
бих молно г. Мннистра да ми да разлога зашто су 
још једнако претрпани инвалидски судови и зашто 
овако мали број инвалидских решеп.а свршених излазе 
из њих? Ово je нарочито важнозаго, што може овзј 
и овакав нехаг државе према својим иивалидима 
имати негагнван всспитни утицај на нашу омладину 
у погледу још несвршених националних задатака 
који пред ihOM иесумњнцо стоје. 

Овако стоји ствар са још на жзлост не досу- 
1)еним инвалидским потпорама. Готово нншта боље 
ne стоји ни са онима, који имају пзвршпа решења 
и који су почели извесно време да примају своју 
ипиалиднину на касама дотичних пореских управа 
a то зато, што je врло чест случај, да ивв?лиди не 
буду исплаћивани редовно. Оно пак шго je најжалосни. 
je и за њих иајстрашннје, то je да има инвалида и ин- 
валидски псродкда, који no 5, 6, 7 и пише месеци нису 
прнмали своје потпоре, У срезу Царкбродском н Лу- 
жичком нма инвалида и нввалидских породица које 
нису исплаћене и за годиву. Преко оваквог иехата 
се, господо, не може прелазитн ћутке; ja бих мо- 
лио г. Мииистра социјалне полигике за ургенцпју 
код г. Министра финанснја да се за најкраће време 
инвалидска потпора почне редовио исплаћиватн као 
и да се одмах ликвидира са старом неисплаћеиом 
инвалидском потпором. И ово што je до сада бнло, 
мислим да he се саложнти са мном и г. Минисгар, 
да je то наша национална срамота. Инвалидима се 
и шшалидскнм породицама мора пружати само за- 
хвалност и призвање, a никако горка разочарења! 
Због нередовног исплгћивапЈа инвалидске потпоре 
ja сам својевремено упутио и питаше на r. Мини- 
сгра финансија и г. Минисгра социјалне политнке. Мо- 
рално ciaibe инвалида тако je, да je културпи задатак 
свију нас, a напосе Краљевске владе да инвалиде врате 
друштву и духовно, a не држати их у уверењу, да 
су они бескорисни члаиови друшта и да као таквима 
иико o њима не води рачуна. 

Кад ми je г. Министар одговарао у Народној 
скупштини, рекао je, да треба тражити разлоге na 
другој страни, зашто до сада mije ликвидирапа сгара 
инвалидз, a текућа се нереловно исплаћује. Очеки- 
вао сам да нам r. Мипнстар финанснја o томе ne- 
што рече, али он то није учинио ни до сада. 

Када се, господо, хоће да говори o народном 
здрављу, мислим, да би се тешко могла наћи чише- 

ницз, која би говорила o томе, да je брига за на- 
родпо здрапл.е велика и да се нема шта приметнти 
у томе погледу. He знам, да ли hy претерати ако 
кажем, да у данашњици ne може бити говора o на- 
родном   31равл>у,   него   само   o   народној   беди   и 
НСВ8ЉИ. 

Ми смо, господо, пуну годнну дана употребши 
на то, да се учини што je могуће учипити декретн- 
ма и ззконим!,   само да би олакшали жијот пашим 
грађанима, a нарочито широкнм   слојевима народшх 
маса,   Кад! je пак   Народној   скупшгинн  подпешен 
један   заковскп   предлог од стране   добронамернпх 
послапика,   којим би се бар донекле омогуНнло на- 
роду,  да може доћи до  јевтиних  лекова и лекара, 
— реч je o захону o апотекама — Кралзевска  вла- 
да je одбила,   .јгр се прави   ризик  и  отиара поље 
за великезлоупотребе". Заисга, господо, ja сматргм 
да садањи копцесионалпи систем отвараља anoTtKa 
може корнспо послужнти   само једном малом броју 
наших  грађапа.   Данашње   јавне  апотеке   и лекони 
су зз широке масе недостижни услед претерапе ску- 
поће, a скупоћа лекова долази стога,   што у њихо- 
вој продајн нема конкурепције. Копкурепцију, пак не 
допушгају средљевековпе привилегије концесионал- 
пог сисгема отвараљз апотека.   Несумњиво се овом 
привнл^гпјом корпсти један мали број људи na ште- 
ту   здравља   пародннх   маса.   He сме се доззолитн 
богаћење поједипаца na рачуп народног  здравља и 
општих   пародвих   интереса.   Сапитетска je служба 
код   нас   врло скупа, само за то, што и меродавни 
фактори   сматрају   да су апотекари  ипгегрални део 
пашег државног уређеп>а и да би било врло опасно 
реметити ред ствари. Истина je, да опаспост постојн, 
али ne опасносг за пародно здравље,   већ опаскост 
за богдтство апотекара. Када није слободвим систе- 
MDM а-отека   дошло у опасност пародно здрзвље у 
Фрапцуској, Белгији, Холанднји, Швајцарској и Аме- 
рици, свакојако, да ne би дошло ни код нас. Каже 
се да je здравље највеће богатсво, те бн  зато бнло 
потребно, повести маловише рачуна o том највећем 
богатсгву и не  дозвољавати   да  сиромашап сеоскц 
парод удаљен од апотекара и апотеке no 40 и више 
километара, често пута сграда без суђена дана, јер 
до лекова, макар и скупих, он не може доћи. 

Благодарећи дакле копцесиопалпом систему 
отварањч апотека, земљораднички део нашега наро- 
да, дошао je у ситуацију да буде већином без апо- 
теке, Када би се пак дозволио систем слободпих 
апотека или бар изменно концесноналпи сисгем у 
толико, да се могу отварати апотеке у CBBMI мести- 
ма, где има срескога лекара, онда бп младн докторц 
и магистри фармације ишли за зарадом, na мвкар ц 
у село. Конкурепција, пак не би дозвољавала да 
апотекари иду са процентом зараде од 50 na до 
1.300%, — Само један пример: 

Имам у рукама неколико лекарских рецепата, 
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који су таксираии у апотеци,   пошго je ималац ње- 
гов купно лек: 

Ha обрачуну ових рецепта, који je апотекар 
дзрзо, енди се да лек кошта 3.78 дин. и то no такси, 
несумљиво са извесном зарадом, a ии мање ни ви- 
ше него je 10 дипзра ималац дотичног рецепта 
оглобљен код апотекара. Ако пак обрачуиамо ззра- 
ду апотекара за из^ате лекове no озим рецептима, 
она није ни више нн мање пего 1.300%. 

Kao што нема никакшх концесија ни привиле- 
гија у лекарстБу, нсто тако, оне не смеју 6и<-а ни у 
осталој санигетској струци. 

Док се оскудевало у особљу за апотекарску 
струку, когло je још бити и разлога за nocrajaibe 
коицесија, ал je данас та потребч прошлз, јер да- 
цас, не само, да не оскудевамоу стручвим спремпим 
снпгама, Beii имамо толико да у дапашњем систему 
гпотека зз све и>их нема места. Сматрам да савес- 
ност рада у припреми лекова мора бити иста, јер 
нам то доказују западне државе које иуају сисгем 
слободних апотека, мзрочито с обзиром m чињени- 
цу, да се фармација у горе споменутим земљама 
као наука   високо   вздогла и да je светскога гласа. 

Због свега овог/, ja очекујем да iie се изнетн 
на ре иавање Скупштини закон o изменама и допу- 
нзма закона o апотекама, o коме je скупштипски 
одбор дао своју реч, како бн овз Скупштина учи- 
нила да царод дође дт јевтиннх лекова и да на- 
рздно здравлЈе не буде скупо као што je дзнас.    • 

Колико je пак скупо данас парздно зхравље, 
очиго нам показује "Прзвилник o болничким так- 
сама за лечење у државннм и бановинским болница- 
ма и болничким амбулантама, издат у смнслу овла- 
шћења гачке 5 чл, 51 Финансисјког закона за 1932/33 
год., По овом правилнику je један мали број 
наших грађзна изузет, који су поштеђени превели' 
ких такса којим су овим правилннком оптерећени. 
П0..овом правилнику болиичке трошкове ne плаћају 
самсГпорески обвезници са годиши>ом непосредном 
порезом до 60 динара без приреза н личпог пореза. 
И сами можеге мислити, господо, ди je овај број у 
нашој"земљч врло мали, због чега нећемо много 
погрешити ако кажемо, да се правилником ншло на 
то, да сваки онај кога снађе неваља, буде принуђен 
за болничко лечење, тај мора ч»сто пуга да прода 
од свога имања или покућанства оно што му je нај- 
милије да исплати огромне болничке трошкове. За 
то се често ратосил.ају и тога здравша, које му je 
лекарска нега из болнице дала. 

Колико пак кошта здравл.е пореских обвезии- 
ка који плаћају порезу од 60 — 200 н више? Они 
морају плаћатн no 2040 и 50 динара само за храну 
и то ca нарочигом таксом за интервенције било бакте- 
реолошке, хематолошке, или ма које друге. Ако je 
пак потребна каква инјекција или операција болесни- 
ку, и она се мора нарочито платити као и употреба 

поролнлишта, завојз и т. д. Болнице нам нису тако 
честе, na и тај малн број болница кзда je услед 
скупоНе пароду пеприступачне, онда се не треба 
чудити што народ из бојазпи да му направи 
рзчун економ болпице на основу овога правилника, 
иде најчешће надри—лекару и врачару sa помоћ. 
A соцпјалва медицина? Ona остаје да се њоме на- 
учно бгве медицински теоретичари и експертн Ми- 
инстарства народног здравља. 

Болнице морају бити приступачпе народу, јер 
само тако постојч разлог за њихово постојање. Бо- 
гати се могу лечити и nan болннцз; сиротии.ч треба 
омогућитн бесалзтпо или бар јевтиније лeчeIbe. Ззто 
и очекујем да he r. Мипистар onsj Правилник заме- 
пити другкм, који he у потпуности одговзратн внсо- 
кој сврси, коју нмзју болпице и њима сличне 
усганове. 

У предлогу буџета за 1933/34 годину даје се 
Морарској бановини за асанационе радове 100.000 
дипара. У прошлогодишњем пак буџету предвиђена 
je бнла сума од 350.000 динара. Ha овој буџггској 
пзртпји се може најбол.е видети, колико je г. Ми- 
пнстар зз социјзлпу политику био штедљчв. To и ми 
свакако желимо, али бих ja вчше волео да се ра- 
злика у 250.000 динара види на паргијама, које су 
више персоналне прирзде, него ли на асанацији селл 
Шта се може молим вас уредити са 100.000 динара на 
територији целе Моравске бановине? Колко се ра- 
довз може извести? Дотле док се за канцеларијски 
материјал неких установа као н за рззне формуларе и 
друге потребе предвиђа внше од 20.000 динара дот- 
ле се за асанационе радове једне читаве бановине 
предвиђа само 100.000 динара. To таман толико да 
се не угаси буџетска паргија. 

Стављам у грех надлежнима што се оаако ма- 
ло води рачуна o асанацији села, која треба да буде 
на првом месту. 

Када je реч o народном здрапљу, ja мислим 
господо, да уочапзмо код нашег народа свест, да 
он показује све нише тежње ка бољем здравственом, 
социјалпом и културном животу. Ово се најбоље 
■иди из тога, што се последњих 10 година удружује 
у своје здравстене задруге и на тај начин допуњује 
своју зздружну организацију сне са циљем да од- 
брани сооје материјзлне, социјалне и духовне инте- 
ресе и створи чврсту подлогу за свој живот и оп- 
станак. Мислим да ни^е потребно нарочито истица- 
ти да je здразстаено задругарство поникло из вели- 
ке социјалне и здравствене беде нашег сељачког 
света. Зато je и главпи задатак здравственог задру- 
гзрсгва: зашгига здравља и упапређеље иарода. 
Здравствено з^другзрсгво je показало да je с обзиром 
на прилике под којима живи наш пољопривредпи 
свет, пајпогоднији здрзвствени систем, јер се рад на 
здравственом и социјалном унапргђењу парода пре- 
носн из вароши у којима je држава много урадила у 
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села и насеља, где je држава' врло мало доспела да 
урадн. Осим тога, знатпо појевтиљава лечење широ- 
ких народних маса, 

Министарство за   социјалну   политику и наро- 
диог здравља би требало да помогне прнватну ини- 
цијативу у овом правцу, јер здравствено зздругарство 
у селима претставља pacrepelieibe државе и банови- 
на, јер one могу са мање издатака, помажући напо- 
ре народа, боље да   спроведу, кроз већ   готове ор- 
ганизације, задатке државне   и  бановинске   службе. 

Ja сам слободан, господо, да вам  обратим па- 
жњу на то, да се зжоном o здравственим општпнама 
хтело    да   пресади   у   крајеве,   где  до    сада    није 
постојао  једап   застарео здравственп сисгем,систем 
здравствених општина. Здравствена служба   коју су 
здравствеие општине   спроводнле, пије   се показала 
ефикасном, те je народ   није радо   ни примио.   Kao 
доказ пак да   здравсгвеие   општине   не   одговзрају 
данашљим потребама   народа, na и његовим схвата- 
њима, наводим,   да се   данас иајвпше   здравствених 
задруга оснива у оним крајевима у којнма дуже вре- 
мепа постоје здравствене општине. Зато je потребво 
да се и ова здравствена служба преда здравсгвеним 
задругама. To je у интересу пародног здравља na и 
народног џепа   јер   отпадају   двоструки   доприноси 
за једну те исту службу,   Бановине бн, пак,   дајући 
једпу дотацију, имале јавтинију   општинску   службу 
иего ли када би саме постављале лекара и вршиле 
општннску здравствену  службу. 

Да би се народ могао користити овим здрав- 
ственим системом п да би се рад савеза здравстве- 
них задруга проширио, потребно je помоћи савез и 
материјалним сретствима. 

Савез, већ no закону o здравственим задругама, 
прима дотацнју од државе до буметске 1932|33 
године, дотација je износила 450.000 динара. Према 
великом броју здравствених задруга и разгранатости 
посла, ова je дотација била и сувише мала. Међугим, 
она je у буџетској 1932/33 години смањена за 50.000 
динара. 

AKO се од те суме одбије неисплаћена сума од 
300.000 дин. онда je дотација 370.000 дип. У ово. 
годишшем пак буџету предвиђена je дотација у суми 
од 300.000 динара. Изузев ове дотације, здравствене 
задруге не могу нигде Aohn до погодног креднта 
ни код Аграрне банке ни код Народне банке. 

Савезу су потребиа средства за већн обртни 
капитал за набавку лекова. Једнно би на овај начин 
могао народ доћи до јевтиних лекова, јер би се на- 
бавка вршила мимо картела веледрогериста, у чајим 
je рукама цео промет са лековима. Међутим, што je 
пародоксалио, они добијају јевтини кредит од На- 
родне банке, али несумњнво са дубоким уверењем, 
да она чини тиме неку нарочиту услугу народном 
здрављу. Према томе, да би се народно здравље 
стварно унапредило и народу   омогућило лечење и 

заштита народног здравља, потребно je да o томе 
меродавни фактори поведу рачуна и да обилно по- 
мажу корисиу установу здравствених задруга. 

Потребно je омогуНити савезу здравствених 
задруга, да до1је до јевтиног кредита код Аграрне 
и Народне банке, јер je, колико сам ja обавештен, 
и својом имовином кредитно способан. Мора савезу 
држава ставити на расположење већи бескаматнн 
зајам, који би послужио као обртни капитал за на- 
бавку лекова. 

Да je пак требало омогућити потпуно развој 
здравсгвених задруга, није потребно нарочито исти- 
цати, само хоћу да поменем, да многим факторима, 
који највише треба да га подржавају, често пуга 
иије јасан рад и корисг здравствених задруга за на- 
родио  здравље. 

Ja мислим, господо, да су здравствене задруге 
једино у стању у пољопривредним земљама, да реше 
питање   обезбеђења   здрапља   сеЛ)ачког и у народу 
да спроведу систем социјалиог обезбеђења пољопри- 
вредника код нас. Зато савез здравствених   задруга 
мора битн обилно, како морално тако н материјално, 
попшмогнуг од државе, док задруге не буду ојачале 
толико да сва погребва средства црпу из свога рада. 

За сада ииа 95 аадруга са око 40.003 учлање- 
них породица и то у бановипама: Моравској, Дунав- 
ској, Приморској. Вардарској и Врбаској. Сваки пак 
Министар народног здравља   који   буде   спроводио 
сввју здравствену политику   великим   делом   преко 
здравствених задруга, такав би Министар заиста во- 
дио једину здраву, једину праву   здравствену поли- 
тику, пошто би свакога уверио   да   води   рачуна   o 
најелементарнијим  потребама   народа,   a та потреба 
јесте здравствено задругарсгво које својим   програ- 
мом искључује сваку трговину са пародним здрављем. 
Јер искључује трговину и несавесну спекулацнју ле- 
ковима, јер je оно ван сваких неправедних, антксо- 
цијалних   картелских   профита и ставља се само на 
службу народа. Смањује се зарада  заиатлије и сит- 
ног трговца. 

Господин Министар нам je остао нешто дужан 
у законодавству љеговога ресора. Нездрави односи 
између кућевласника и кирајџија дошли. су до своје 
кулмииације. Ja знам, да je ингервенција државе у 
свима друштвеним споровима један тежак nocao, како 
јеједноми сам господин Минисгар рекао, незахвалан 
nocao, али ja сматрам да педостатак закона o ста- 
новима у миогоме ремети односе данашњега друш- 
тва тим пре што се с једне стране умањују принад- 
лежности државних службеника, као приходи за- 
натлије и трговца, a њима се не олакшава ничим, 
да могу сношљнво живети, већ су предати од стране 
државе на милост и немилосг кућевласника. Ja знам 
да he ми г. Министар pehu, да велики број грађе- 
вина, подигпуте после рата под врло неповољним 
условима, нису амортизоване, шга више и дужне, u 
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ако би one дошле под удар закона, да би тиме ку- 
ћевласници дошли у безизлазан положај. Да ли су 
rpaljeBHHe амортизоване или не, мислим да то није 
брига ннги наша нити Министра социјалне политике. 
Све овзкее грађевине треба да дођу под удар за- 
кона само са извесним ограничењем. 

TpaljeuHHe пак ^yжнe било Хипотекарној банци, 
или иначе, могу се изузети од закона или одредбе 
за њих ублажиги. Наравно, да би се то требало учи- 
инти према месним приликама и потребама поједи- 
них већих места у земљи која несумљиво несгрпљи- 
во чекају закон o сгановима. Уосталом г. Миннстар 
нам je то у Скупштини и обећао. 

У многим случајевима je Краљевска влада пола- 
гала најозбиљнију бригу o свима питањима народ- 
ног жисота, мислим да би она и ова пигања требала 
позољно да реши у циљу сношљивијих одиоса из- 
међу оних којн су били те cpehe да имају сноје 
куће и оних који те cpehe нису билн. 

Јаини je интерес, господо, да се извеспо праццо 
сгање ne Meiba, али je исто'тако јавни интерес, д« сви 
друштвени слојеви буду у потпуној хармонији, како 
би удружене сиаге дале земљи ono што се од ших 
тражи. (Бурно одобравање и пљескање). 

У времену, господо, када социјална беда дола- 
зи у пуном "смислу д^ свога изражаја, сматрам да 
ие~би било на одмет да скренем пажњу г. Министру 
и на питање исхране пасивних крајева. Сматрам да 
треба ове године да будемо дарежл>иннји према 
Моравској^бановини него ли прошле године. Кажем 
дарежлЈИВији како у помоћи и храни, тако и у упу- 
тницама за бесплани превоз хране. Ja имам извештај 
из срезова које претстављам, да je ciaibe у народу 
врло тешко. Хране немз, али и материјалних срестава 
нема, Потребнај je хитна помоћ иароду, јер je ona 
у том случају диострука. Привредна криза и опште 
ссиромашење народа повеиава број оскудних, због 
чега мора г. Министар бнти врло опрезан у делењу 
noMoiin и да je даје само онде, где je она немииовна- 

Под прегиоставком да he r, Министар ноднги ра- 
чуна o примедбама које сам извео, изјављујем да hy 
гласати за буџет Министарсгва сопијалпе политике 
и народног здравља, 

Пошпретсетик Цјр Авдо Хасанбеговић: Реч 
има народни иосланик Милан Ђ. Мијић 

Милан Ђ. Мијић: Господо народни посланици, 
иако сам уверен да Краљевска влада води једпако 
рачуна o свим крајевнма наше државе, нпак патера- 
ла ме je једна чињеница да пригодом расправе o бу- 
џету Министарстаа социјалне политике укратко ста- 
вим неколико примедаба, верујући да he се из опра- 
вданих разлога уважитн. 

Народ Босанске Крајине, која je саставни део 
данашше^Врбаске бановнне, спада међу најсиромаш" 
није крајеве у сваком погледу благодати осим у 
националном, ради чега су ra туђинске власти трале 

и нису му напред дале, мисле1и1 да he у њему нацно- 
налну свест угушитн, шго им није испа;.о за руком. 

Исго тако од ослобођења до данас оитао je ве- 
раа националној традицији и доказао да зна ценити 
златну слободу, се једиог је^ииог изрода, који je 
у скорашњим т. зв. Загребачкии пунктацнјама сво; 
потпнс дао, али ra je могао само испред себе дати, 
пошто ra народ и не познаје. Што je најважиије ii>e- 
гов рођени крај, Срез босанско - новски, на иедавној 
скупштиии, његоаи иајблнжи рођапи и суграЈЈани, 
осудили су његов поступак, жигосалн ra и одрекли 
ra се. 

Имаз бих много да говорим o потребама Врба- 
ске бановине, али, знају1ш да се у кратком времену 
ne може све поправпги н створиги, дозволите ми да 
проговорим o једном питању.које je од првенствене 
важностн, a то je: опскрба народа и стоке са питком 
1!0ДОМ. 

С;езови кључкн, гламочкч, петровачки, мрко- 
п.ччки, јајачки, крупскн, биха11ски, новски, савски, 
једним делом блњалучки итд. већином леже у пла- 
нинским н брдовитим пределима и живе од сточар- 
ства, за које je поред хране (паше) једнако погребнз 
и вод?, a ње нема, него стока са паше мора к\т 
од 2—10 сати (како где), док дође до нааојишга, 
na не може напредоваги, те тако народна привреда 
нема иапретка. Исго тако и народ оскудева, na нз 
те оскудице пронзлази то, да народ мора локве 
правити, да ухвате кишовачу, a у тим се локвама 
залежу^сви могу}1и иисекти и пронзвађају епндемич- 
ке заразне болесги. 

У почетку мога говора рекао сам, да ме je на 
говор натерала једна чнњеница, која je тачна и 
пре11еражавају11а> — нанме, ради се o томе: коли- 
ко се у нашој држави троши годишње у појединим 
бзповинама на здравстао процентуалпо према јед- 
ној глави? 

1 у Драиској баповипи no јелпој глапн годипт.е дин. IG'll 
2 у Ири.чорској в         ,       ,         . . »     IM? 
3 у ДринскоЈ .... . .     10-49 
4 у Савској .... . .      9'iS 
5 у Зехској ,         .       в         . . .       8-44 
6 у Вардарској  „ „      в^О 
7 у Мораиској           „ „■ „      6-78 
8 у Дупавској „         „       „         „ „ „      6-01 
9 у Врбаској ,,         „       „         „ ,, само 3-()7 

Иако Врбаска бановипа спада међу пајсиро- 
машније крајеве наше земље, no пажњи и буџет- 
ској расподели испадз, да je најбогатија и најсре- 
ђенија. 

Како je то до сада рађено и зашто, o том не- 
hy говорити, него молим, да се ова велика грешка 
исправн и што већи кредит дадне нарочнго за аса- 
нацију села, јер 150.000 динара не може бити ни за 
једну честиту цистерну, a камо ли за читаву ба- 
новину. 

У прнлог овом нећу да вас  замарам и да on- 
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ширно ређам случајеве појединих села свога среза, 
где, иа нример, села: Бравско, Црквено итд., која 
исклЈучиво живе од сточарства, морају у љетно 
доба no 8—10 сатн гонити стоку до вод;, јер у 
љетно доба, кад су жеге, и локве пресуше. 

Има једиа ствар, која се безуветио мора при- 
знати, нагласити н подвуНи, a то je: Великим заузи- 
маљем и енергијом r. Бзиа Врбаске бановчне, за 
последи.е трн године, саграђено je у Бзновнни око 
170 нових школа на селима. Ово je учињеио зато, 
што je било 80% села, да школе уопште иије 
имало. Али онај важан и велнкн напредак губн од 
важносги своје, ако се не допуни. Поред најсавес- 
нијег испитивања и исграживања за већину од ових 
школз, није се могла у околици на неколико кило- 
метлра наИн вода за пиће. Значи: ако се ту не при- 
текие у помоћ, да he наша деца, наша нада, бити 
присиљена да пију воду m локава, a зна се, шта из 
тога пронзлази. 

Имао бих да говорим још o многим потреба- 
ма, што због KpaTKolie времена ne чнним, већ се 
ограничујем само још из једну, a то je плаћаље 
болничких трзшкова. Молим r. Минисгра, да цвђе 
пуга и начииа, како би се стари болнички трошко- 
ви наплзћивали у смислу прописа најновијег правил- 
ника, који je недавно г. Министар издао. Уједно 
молим господипа Мипистра, да наргди, да се помоћ, 
која je подељепа пасивпим крајевима, нарочито. 
становницнма пострадалим од града, што прије нзда 

У вјери, да ове моје ријечн nehe битн у залуд 
речене, изјављујем, да hy гласати за овај буџет 
(Одобраваље.) 

ПопшреШсеиппк др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни посланик г. Захарић. (Гласови: Није ту! 
Ондј има реч г, Рорбах. Ни r. Pop6ix није ту. Да- 
јем реч г. Раденку Сарачевићу. (Гласози: Нн он није 
овае.) Онда има реч г. Ангон Церер. 

Anton Cerer: Gospodje narodni poslanci! Lepo 
n stvarno zasnovan govor ministra socijalne politike 
n narodnog zdravja, gospoda Pucelja, nam je razkril 
brez vsakega olepšavanja obupen položaj našega malega 
človeka, delavca trpina, kateri danes b je obupen boj za 
golo življenje. Zato prav rad verujem, da ni rožnat po- 
ložaj gospoda ministra socijalne politike, do katerega se 
obračajo za pomoč najsiromašnejši na'i državljani, pa 
žalibog jim on ne more nuditi, kar se od njega pri- 
čakuje. 

Njemu na razpolago dana sredstva še daleko ne 
zadostujejo, da bi mogel nuditi zadostno pomoč vsaj 
onim, ki že skoro ginejo od gladu. Tudi letošnji bud- 
get ministrstva socijalne politike ne nudi dovoljna sred 
siva za omiljenje strašne bede, v kateri se nahajajo ti 
soči naših državljanov. V lanski budgetski debati je go 
spod minister Pucelj v svojem ekspozeju ministrstva 
socijalne politike izrekel resnične besede. Rekel je, da 
ma vsaki narod in vsaka organizacija družba toliko vred- 

nosti in toliko oceno v družabnem   življenju   in kultur 
nem svetu, kolika je mera njene skrbi za socijalno slab- 
šega in nezaščitenega.   To so resnične   besede,   ki na- 
morajo voditi,  ako  hočemo   svetu veljati   kot kulturen 
narod. V današnjem težkem času je dolžnost države in 
poklicanih faktorjev,   da intervenirajo  v tem pravcu, in 
dolžnost vsakega srečnejšega   človeka, ki mu je usoda 
milejša in živi v izobilju, je, da prostovoljno   nudi po- 
moč gladujočemu   narodu.   Mnogi in mnogi imajo de- 
nar za druge zabave, kupujejo drage luksuzne predmete, 
ki jih v državo uvažamo, prosečo roko gladujočega re- 
veža pa odrivajo češ" je kriza,   naj ti pomaga država." 
Jaz bi prosil gospoda ministra socijalne politike, naj o 
tem razmišlja in stavi zakonske predloge, s katerima nas 
se obdavčijo luksuzni predmeti, ki niso 2a življenje ne- 
obhodno potrebni s posebno takso,   katerih donosi na- 
se stekajo v fond za podporo brezposelnih.   Na  svilene 
damske   nogavice   naj bi se naložila   100%   taksa,  na 
šampanjec 200%, na puder in parfem   500%  na   vred- 
nost blaga i.t.d. Uverjen sem, da bi na taj način dobila 
velika denarna sredstva, ki bi šla  v prid  dobrodelnosti 
našemu   gladujočemu   delavstvu. Izredno   težki so časj 
ki zahtevajo tudi izrednih ukrepov.   V Ljubljani je Po- 
kojninski zavod zidal nebotičnik, ki je veljal mnogo tnil- 
jonov. Jai mislim, da bi ta zavod mnogo bolje naložil 
svoj denar,   ako bi zidal   novo   zgradbo   bolnice,   ker 
država menda nima denarja in bi gotovo rada plačevala 
primtrno najemnino, da bi se investirani denar obrestoj 
val. Ljubljanska državna bolnica je tako prenapolnjena, 
da bolniki mnogokrat ležijo po mrzlih hodnikih.   Vsled 
težke gospodarske krize je prehrana naroda (mislim na- 
mreč reveže, ne bogatine) na tako nizki stopnji, da bodo 
sledila še večja obolenja. Tudi to je problem zase. Zdrav- 
stvena   politika   je   najvažnejši   in   bitni   del   narodne 
politike, je važnejša od ekonomske politike, ker je zdravje 
in življenska sila naroda predpogoj njegovega napredka 
i.i blagostanja. Žeto kraljevski vladi ne sme za zdravstveno 
stanje naroda biti nobena žrtev premajhna. Dobra pre- 
hrana in zdravstveni pogoji  usposobljajo   državljana fi- 
žično Z4 slučaj vojne za uspešno   obrambo  domovine. 
Ko izdajamo težke miljone  za orožje,   bi ne smeli nič 
skrbeti   za fizično   Usposobljenost   onega, ki bo orožje 
uporabljal,  sicer je obrambena sila države   nezadostna. 
Naj se dotaknem podrobneje prehranjevalnih težkoč pre- 
bivalstva sreza   Kamnika,  katerega imam čast zastopati 
na tem mestu. 

Vsled hribovitega terena se za lo malo pridela žita. 
Glavni donos kmetijstva je živinoreja in les, kar pa se 
danes ne di spraviti niti po nizki ceni v denar. V nor- 
malnih letih se pridela žita komaj za tretjino leta. Zad- 
nja letina pa je bila slaba. Rja je uničila pšenico in 
pridelek je bil v nekaterih krajih komaj enkraten. Da- 
nes mora že nad 80% ljudi moko kupovati. Toda kako 
kupiti, ko ni zalužka, ni dohodkov in denarja. Pomoč 
tem revnim krajem je nujno potrebna. Prosili smo, da 
naj se hitro dovoli vsaj znižana cena   za   prevoz   živil 
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po železnici. Vse to se je obljubilo že novembra me- 
seca, a izdaja povlastio se je v ministrstvu saobraćaja 
zavlačevala radi samih formalnosti in birokratičnili za- 
prek, narod pa čaka in strada. Zahvalno moram priznati 
akcijo gospoda srezkega načelnika v Kamniku in raznih 
odborov, ki so s človekoljubno vnemo nabirali pod- 
pore pri bolje suluiranemu prebivalstvu v denarju in 
natualijah, ali vse to je le kaplja v morje pri tej vse- 
splošni bedi. V časopisih je bilo objavljeno, da je dr- 
žavna podpora za brezposelne že nakazana srezkim na- 
čelstvom, denarja pa od nikoder, brezposelni oblegajo 
urade in upravičeno zahtevajo dela in kruha. Prosim 
gospoda ministra, da poskrbi, da pride denar čimpreje 
v roke brezposelnemu delavstvu in ne da je samo na- 
kazan. Istočasno pa, da isposluje od ministra saobra- 
ćaja, da dovoli dovolj znižanih prevoznic za prevoz ko- 
ruze za stradajoče ljudstvo kamniškega sredstva. Nujna 
potreba je novela invalidskega zakona, ki naj bi go- 
tove trdote tega zakona, ki omejuje podpiranje nesreč- 
nih invalidov, omilila. V vseh državah Evrope imajo ši- 
rokogrudnejši invalidski zakon nego mi, zato je nove- 
iranje tega zakona nujna potreba. 

Še eno zadevo bi rad iznesel in naprosil gospoda 
ministra socijalne politike, da se unese u financijski 
zakon, zakar sem tudi že prosil gospoda ministra fi- 
nanc, sledeče: član 57 financijskega zakona namreč za- 
branjuje državnim upokojencem nadaljno zaposlitev pri 
državnih podjetjih. Pri državni smodnišnici so bili za- 
posleni kot stražari staroupokojenci, ki so si s tem 
vsaj malenkost (30 din dnevne plače) zaslužili, da mo- 
rejo živeti. So to stari ljudje, bivši orožniki, s prav 
majhno pokojnino od dinarjev 600 do 800 na mesec, 
tako, da ne morejo preživljati niti svoje družine in nu- 
diti otrokom šolsko izobrazbo. Državna smodnišnica je 
te reveže nastavila za stražarje iz usmiljenja z majhno 
dnevnico, da jim tako olajša bedno stanje. Radi člena 
57 pa jih je morala zopet odpustiti in namesto njih po- 
staviti aktivne orožnike, ki bodo stali državo dvakrat 
toliko. Socijalna pravičnost zahteva, da bi morali biti v 
dolžnostih in pravicah vsi državljani enaki. Mi pa 
imamo dve vrste upokojencev: upokojence po starem 
zakonu in upokojence po novem zakonu. Vendar pa so 
vsi enako zvesto služili državi in imajo enake življen- 
ske potrebe. In vendar tako neprimerno velika razlika 
med pokojninskimi prejemki. Gotovo bode moralo priti 
do tozadevne reforme. Ker pa ta radi finančnih težkoč 
momentano ni mogoča, prosim gospoda ministra soci- 
jalne politike, da se zavzame, da se členu 57 finanč- 
nega zakona doda „i lične penzionere, kojima je pen- 
zija odredjena prema prinadležnostima po zakonima 
donetim pre prvog jula 1923 godine, ako njihovo bruto 
mesečne penzijske prinadležnosti, ne računajući poro- 
dični dodatak na skupoću, ne iznosi više od 1000 di- 
ara". 

Gotovo je bil člen 57 finančnega zakona   name- 

njen, da se prepreči zlorabe, ker postoje slučaji, da so 
imeli ljudje po eno ali več mastnih državnih služb. 

Še na eno stvar bi s toga mesta rad opozoril 
gospoda ministra socijalne politike. Delavstvo smodniš- 
nice je bilo že pod Avslro-Ogersko zavarovano za sta- 
rost pri „Altersversorgungsamt fiir Heeres-Bediensteten- 
institut" na Dunaju. Delavstvo je skozi vsa letu redno 
plačevalo prispevke odtrgane od svoje pkče. Ko pa je 
Avstro-Ogerska država razpadla, je po senžermenski 
mirovni pogodbi oddala denar, kolikor ga je odpadlo 
na delavstvo jugoslovenske narodnosti naši državi. Radi 
padca avstrijske krone pa je znesek tako nizek, da ni 
možno iz tega fonda ničesar plačati. Vršila so se že 
pogajanja z našim skladom ratnih delavcev v Kragu- 
jevcu, da bi jih isti prevzel v zavarovanje. Sklad ratnih 
delavcev pa zahteva tako visoko naknadno plačilo, da 
država tega plačati ne more. (Menda 15 miljonov.) 
Prizadetih je menda delavcev bivše smodnišnice in de- 
lavcev v Puljskem in Kotarskem arzenalu približno 314. 
Dolžnost naše države je že v zmislu mirovne pododbe, 
da prevzame vse dolžnosti kot nasledstvena država ter 
da oskrbi državnim nastavljencem starostno oskrbo. V 
tej zavesti je tudi že ministrstvo za socijalno politiko 
skuuno z ministrstvom financ izdelalo tozadevni zakon- 
ski predlog, ki pa nikakor ne pride pred skupščino. 
Delavci, ki so dali vse svoje življenske sile v prid 
države, poleg tega pa še dajali od svojih itak skrom- 
nih plač prispevke, upravičeno zahtevajo, da stori dr- 
žava napram njim svojo sveto dolžnost. Zato prosim 
gospoda ministra sa socijalno politiko, da tozadevni že 
izdelani predlog čimpreje predloži narodni skupščini v 
pretres. Istočasno pa naj tudi predloži zakonski načrt 
za končno ureditev starostnega zavarovanja tudi seda- 
njega delavstva smodnišnice, ki s težkim delom v 
smrtni nevarnosti nosi državi letno 25 do 30 miljonov 
čistega dobička. Mislim, da je to edino državno po- 
djetje, ki je visoko aktivno, zato je dolžnost države, 
da tudi za starostno zavarovanje tega delavstva potreb- 
no ukrene. 

Uverjen sem, da bo gospod minister za socijalno 
politiko in narodno zdravje v svoji socijalni čustve- 
nosti in smtrenem razumevanju vse moje dobrohotne 
predloge upošteval. Zato tudi izjavljam, da bom za 
budget ministrstva socijalne politike glasoval tudi v po- 
dre bnostih. (Ploskanjeodobravanje.) 

ПоширеШсетик Др. Авдо Хасапбеговић: Реч 
има народни посланик Миливоје Исаковић. 

Милнвоје Ђ. Исаковић: Господо народпи 
посланици, узимам реч, да се одужим савести 
и да учииим правду. Кад ово кажем, ja се 
сећам прошлости, оне од пре триестак година 
и поредим je ca садашношћу. И највећи песимиста, 
ако je објективап, морао би рећи, да се у погледу 
установа Мипистарства народног здравља и социјалпе 
политике коракнуло толико и тако, да можемо бити- 
не само задовољни и горди, што имамо таке уства. 
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нове, него и што се у њима   тако и   толико   ради, 
да можемо битн веома поносии. 

Једна од ових усганова,   коју ja хоћу да под- 
вучем, јесте] Општа   државна   болница   у Београду, 
чија  благогворна   делаткост   и  уређеше  заслужује 
сву нашу пажњу и све наше прнзпање.   Не знам, o 
коме пре и o коме лепше   да се   изразим.   Сви   су 
тамо на достојној висини и, својим   радом и својим 
пожртвова11.ем, [дају^светао   пример,   како   се   зна- 
лачкн, самари11ански служи   народу   и   човечанству. 
Њихов рад далеко премЕша награду,   коју ови   љу- 
Ди, у облику плата, примају, јер љих у послу,   ко- 
ме тако предано служе, ne креће материјални инте- 
рес, него једно високо   осећање   дужности   и   савр- 
шено   високо   саосећање   према   оиима,   који   пате> 

који у ii)HX тражеТлека. Овн вредии и честитн л.уди 
ие зиају за'умор и  буквалко   падају na   послу;   за 
њих нема ни   празника,   ни   радног,   одређеног вре- 
мена; раде и д.ању и ноћу и никад  се не   туже na 
умор; све шнхове жалбе крећу се  само   око  тога, 
што немају довол.но cnera онога,   што   им у љнхо- 
вом послу треба^и што им, заиста,   врло често, или 
због разних формзлности, или   због погрешпог твр- 
дичења, недостаје. 

Општа државиа болница у Београду нема ни 
близу прссторија, које би требала да има. Ортопет- 
ско оделење још увек тавори у туђим недоволлшм 
просторијама. Најскромнија очекивањз, да ово оде- 
лење дође до својих просторија, стално се разбијају 
o ово нли оно. Загреб je чак добио и [клинику ове 
врсте, a у Беогрзду се отеже са довршењем саме 
зграде за ово оделеп.е. Кад би се знало, или боље 
кад би се хтело да зиа, колико би се помогло, 
само у социјално васпитном 1:огледу онога вели- 
кога броја недужних, кад би се овом оделен.у 
са оиако изврсним лекарима, као што су сад на 
оделењу, дало све што треба, оида бн се нашло 
пута и начннв, да и ово oдeлelbe што пре добије 
своју згрзду, a не да се и лекари и болесници 
малтретирају no просторијама, које нису за ово 
оделење. 

Исто тако и Оделење за посматрање и Нервно 
оделеи.е немају довољно просторија. И овде се мо- 
ра шго пре створити могућност за што успешнији 
рад. Потпуно je на своме месгу идеја, да се Болница 
за душевне болести преместн из Београда. Њој mije 
мосто овде, a најмање поред Опште државне бол- 
ннце. Данашње њене t росторије згодно би биле ис- 
коришћене за потребе Олшге државне болнице. 

У овој усталови 'много се пати са великог 
броја болесника од неизлечивих болести и од изне- 
моглих, великог броја стараца и старица. 11>ихово 
место није у болници. За њих треба no с шку цену 
створити специалпе установе. 

Велика се неправда чини, кад се Београдској 
болници пребацују велики  лични  расходи.   Она  je 

мпого већа и од оне у Љубљани и од оне у Са- 
рајепу, na и расходи морају бнтл већи. Чак шта 
више, у интересу болеспика je, да оделења буду 
што мања, a да особлЈа буде много више. Примера 
ради; Данас у Немачкој на три болесника долазе 
лва службеника. Ми сио још увек мн ro и много 
далеко од тога. 

Постављањем господинаДр. Мирчића за управ- 
пика ове болнице учињен je један врло cpeh IH Hi6op 
и моја je жеља једна једина, да се r. Мирчић и од 
надлежп^х искрепо помогне у напоримз, да ова 
устачова потпуно одговори својим задатцима. 

Хигијеиске прилнке нису идеалпе нигде, a у 
широким слојевима најмање. И у моме крају, у 
Мачви, због нездравог терена, мочвари, баруштипа и 
јендека пуних воде, хигијенске прилике јако су ло- 
ше. Зидови кућа влажни су до половине, бупари 
три-чегири метра дубоки, до врха пуни воде, запр- 
љани наносима површиие и најзад прзшина, која 
завија Мачву као некакав гусг облак, то je слика 
хигнјенских услова, под којима Мачва живи. 

Због таквих прилика н због густе насељености, 
Мачва je сталпо изложена акутним и хропнчним за- 
разним болестима. Подмлацак у Мачви развија се 
педовољпо и из године у годину кржљави. Регруг- 
не комисије не оспособе пи трећину војпих обвез- 
ника. Т^фус, шарлах, дизептерија редовпи су гости, 
a n дифгерије има мпого. Ретка je кућа, у којој 
неко или ne болује, или није боловао од туберко- 
лозе. Смртност од туберколозе износи 20% опште 
смртиости. 

Због тога се мора помоћи народу у Мачви. 
Прва и најглавпија потреба јесте болница, јер Мачвз 
нити има болнице, нити има ма какав здравствене 
установе. Ово тим пре, једпо због тога, што су бол- 
нице у Шапцу и у Сремској Мнтровици, као нај- 
блпже, мале и са малим бројем постел>а и за своје кра- 
јеве, a камо ли још и за 62000 стаповнпка Мачве, 
a друго, што су путеви непроходпи, a места од бол- 
ница удаљена no 30 и више километара. 

Исто тако Мачаа се мора спабдети здравом, 
nnjaiiOM водом, хигијенским бупарима и пумпама, јер 
поплаве сваке године примитивпе бупаре запрљају, 
те су тифус и друга цревна оболеља свакогоги- 
шпјИ гости мачвапскн. 

Ha послетку још једну сугестију. Шкслској о- 
младини треба посветнти велику паж[1>у. Развпгак 
младежи треба упугити путем школских полокли- 
ника. Благодети ових, данас уживају само варошка 
деца, јер je број од 400 ученика, врло редак no 
сеоким школама. Збогтога, бих молио да се правнл- 
ник o школски поликлпникама измени у толико, што 
би се дозволило, да се внше сеоских општина у- 
друже у једпу школску полнклинику. Баш су села, 
та, која треба, npe вароши, да имају ову устапову 
и ja молим, да се ово што npe учипи. 
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Данашњи Инвалидскн закон не одговара ни по- 
требамама ни приликама. Њега треба што пре за- 
менигим бољим. Због тога се и ja прилружујем тра- 
жењу да се предлог, који смо поднели, што пре 
узме у решаваље. 

Наше радништво јако патн од тога, што су 
уредски лекари у заппсном положају оц уреда. Кад 
би ови били независни, друкчији би радници били 
лечени, a друкчије би и лекове добијали. Због тога 
ja тражим, у интересу радвиштва, да се уредскн 
лекарн одвоје, одпосио учине неззвисиим од уреда. 

Са пуним повере11.ем према личности господина 
Министре социјалпе политике и народног здравља 
и према његовим вредннм сарадницима, изјавл;.ујем> 
да iiy гласати и у појединостима за буџет овога Ми" 
нистарства (Живо  одобравање). 

ПотПретседник др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч господин Душан М. Живојинови11. 

Душан М. ЖиВоЈиновић: Мислио сам да 
дуже гонорим o буџету Министарсгва социјалне по- 
литике и народног здравл>а. Лли предухнтрен од 
страпе предговорника, немам шта даље да кажем, јер 
не желим да нсте ствари понављам. Хоћу само да умо- 
лим r. Министра, познавајући га као вреднога човека 
и устаоца да се постара и заузме свом снагом и свом 
делатношћу својом за шше инвалиде, Господину Ми- 
нистру je и самоме познато. јер он то и сам свакога 
дана виђа да наши инвалиди просе. Ta прошња ми- 
слим, да долази отуда што годииама ннсу регули- 
сани путем пресуда у дocylJИĐaIby нивалидске потпоре. 
Немајући средства за жиеот, остављенн на немнлост 
да одрже своју душу и своје породице, они су при- 
ну1јени да просе. Ja молим господина Министра ца 
се позабави овим питањем и да окогући да се до 
досуђене ипвалидске потпоре пружи прнвремена 
iioMoli да не просе no улицама, јер то je наша сра- 
мота. Зар су они гинули и борили се за проши- 
peibe и добро наше Отаџбпне дочекали да просе. Ssp 
се тако одужујемо борцима !? To je једно. По Закопу 
o инвалиднма наши лакши инвалиди имају првенсгво 
да буду упослени no државним инсгитуцијама али 
те институцнје, које греба да упосле те наше иноа- 
лиде, оне то не чине. Стога бих ja молио г. Мнни- 
стра социјалне полнтике да се у том питању заузме 
да се ови инвалиди упосле код државних институ- 
дија, a не као што имамо случајева да no неки нма 
и готовине преко сто хиљада динара и збира при- 
ход, ннтерес од свога капнгала, na му то ништа не 
смета да у државним канцеларкјама буде служнгељ, 
a да не могу да буду они људн, који су свој жи- 
вот жртвовали за своју  отиџбину? 

Више пута долазили су нашим посланицима 
многе ннвалидске удопе које су тражиле премију на 
коју no закону имају прана. Они чекају no две до 
гри године да нм се ово питање реши. Ja бих молио 
r. Министра да се заузме и заинтересује за судбину 

тих наших инвалида и удова. Овом приликом имам да 
похвалим поступак шефова Мипистатрства социјалне 
политике н народног здравља што увек излазе на 
сусрег сиима нашим посланицима и одговарају na 
питиља и дају обавештења која се од њих траже. 
To треба да се подвуче. Камо лепа cpeha, да се у 
свима државним институцијама оволико водч рачуна 
o жељама народних претставника, јер се тиме олак- 
шава рад народпих посланика, који стзлно стоје 
у контакту са народом, тражећи потребна обавг- 
штеи>а од њих. 

Вама je свима, господо, познато, да народ Кра- 
љевине Југославије жели слободне апотеке, да се 
једанпут курталишемо многих апотека, које дају ле- 
козе no рецептима и које зарађују no 200—300%. 
као што и сами ro тврде многи лекари. Часг изу- 
зетцима — нма и таквих апотека, које раде са малим 
процентом, a то je малн број. 

Имам само још једпу напомену. Прошле годнне 
приликом вачелне дебате, a и у дебатн o буџегу Ми- 
нистарства социјалве политике тражио сам од ресор- 
ног Министра, да изиђе на сусрет н вотира једну 
суму новца за подизање болнице у Пожаревцу. Он 
ми je na то прнметио да je подизање ове болиице 
ствар бановине. И ja сам знам за ово, алн бих ипак 
замолно г. Мииистра соцнјалне полнтике да се зато 
и код Бана Дунавске банонине заузме да Пожаревац 
и околина сачињава као један велики округ, који 
je некад no простору био оно што je некадања 
Црна Гора, добије једанпут болницу. Јер Пожаренац 
je једно велико место, na je право да и он добије ту 
болницу, кад je већ нмају друга места, много мања 
од њега И самом начелнику санитета у Министар- 
ству народног здравља познато je, да Пожаревац 
треба да има болпицу, нарочито због венеричпих бо- 
лестн које су у овоме округу јако проширене. Ja 
мислим, да he се г. Мпнисгар у томе питаљу зало- 
житн, да Пожаревац ову болнпцу добије. Општипа 
пожаревачка поклопила je држави велики комплекс 
земљишта звано „Дудара", ради поднзања болннце у 
Пожаревцу. Велика je срамота, да Пожаревац једном 
не добије своју уређену болпицу, и ако je Пожа- 
ревац много дао земљишта за подизање касарне, 
расадпика, школе, окружиог здања, као Казненог 
заводл и тд. Поред овога Пожаревац и округ доста 
су дали крвн и жнвоте у светском рату за паше 
ослобоЈЈење и проширење. Ja мнслим, a и оправдапо 
je, да he бити у овој прилнци последи.а моја молба, 
да се надлежни постарају да нађу кредита за no- 
дизање болнице у Пожаревцу. Крајње je већ време. 

Завршујући свој говор и познавајући добру вољу 
код г. Миннстра, ja изјављујем да hy гласати за 
овај буџет. 

ПоШпретсед/шк др. Авдо Хасанбеговнћ: Го- 
сподо, претрес je завршен. Приступићемо гласању. 
(Једкогласни узвици: Прнмамо акламацијом, иије no. 
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требно да се гласа o свзкој партнји засебпо). Према 
озохе, господо, констатујем, да je буџет Мииистар- 
ства социјалне политике и народног здравља примљен 
акламацијом. 

Госпоа.0, ja hy ca вашим пристанком закључити 
данашњу седннцу. За иду11у седницу предлажем вгм 
овај дневни ред: 

1) Продужење претреса у појединостима пред- 

лога буџета државних расхода и прихода са пред- 
логом Финансијској закона за буџетску 1933/1934 ro- 
дину; и као тачку другу: 

2) Претрес нзвештаја одбора за проучавање 
законског предлога o споразуму и аранжману o орга- 
низацијн Ђердапског сервиса, 

Сутрашњу седницу заказујем за 8 и no чгсова 
пре подне. 

Седница je закључена у 3 часа изјутра. — 



PRILOZI 

INTERPELACIJA 
Lojze Jan Pavlica, narodnega poslanca, na ministra notranjih zadev zaradi nezakonite 

razpustive Prosvetne Zveze v Ljubljani in Mariboru. 

Gospod Minister! 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani je z dekretom od 17 februarja 

1933'11/2 štev. 927/1 razpustila Prosvetno zvezo v Ljubljani in Mariboru in sicer po § 11 Za- 
kona o društvili, shodih in posvetih z pavšalno razsodbo, češ, da se je kot nepolitično društvo 
udejstvovalo po svojih v njej včlanjenih društvih tudi politično in strankarsko politično ter s tem 
prekoračilo svoj statutarni delokrog in ravnalo zoper državni red. Iz istih razlogov so se razpustila 
vsa prosvetna društva, ki so bila včlanjena v Prosvetni zvezi. Prosvetno zvezo je ustanovil veliki 
državnik in nosilec Jugoslovenske nacionalne misli dr. Janez Krek 1. 1897. Skoraj št ridesetja je 
Prosvetna zveza delovala v prid naroda in države- Bila je največja kulturna organizacija Dravske 
banovirie. Združila je 346 prosvetnih društev z 248 knjižnicami, ki štejejo 200.000 knjig, ki naj 
narod kulturno, moralno in nacionalno vzgajajo. Prosvetna zveza je imala največjo zbirko diapozi- 
tivov na Balkanu 10.000. Posojila jih je tudi Vojni akademiji v Belgradu, priredila je ljudske igre, 
gospodarske tečaje, higijenske razstave, gojila, je petje in tudi radio Prosvetna zveza je imela 115 
pevskih zborov, 26 popolnih godb, 10 orkestrov in 72 tamburaških zborov. Prosvetna zveza je 
prvovrstno organizirala radio L)ubljina. Zato je razpust Prosvetne zveze velik greh za državo, zlo- 
čin za slovensko kulturo in narodno izdajstvo. Prosvetna zveza je širila potrebno treznostno akcijo,. 
za majsko deklaracijo 100 000 vpisov. Zdrževala je stike kulturne z narodnim manjšinami v tujini 
in z našimi izseljenci na vseh kontinentih. V Franciji, v Belgiji in Holandiji je ustanovila 58 pro- 
svetnih društev. Protektor Prosvetne zveze je blagovolil sprejeti Nj. V. Kraljevič Andrej dne 30 
decembra 1929. Prosvetni zvezi se je ponovo dovoljevala nagrada iz Kraljevega fonda za prosveto. 
Prosvetna zveza in njena društva so največ storili za kulturo v Dravski banovini. Z razpustom Pro- 
svetne: zveze je Kraljevskabanska uprava žalila Kraljevski dom in dinastičen čut naroda. Razlogi 
razoustitvenega dekreta so le sumnjičenja posameznikov, ki niso dokazana. Ako je kakšno društvo 
prekoračilo statutarni delokrog, ali ako je kakšen član Prosvetnega društva zakrivil nezakonito de- 
janje, bi se moralo kaznovati dotično društvo, ali pa posameznika, ne pa razpustiti Prosvetne zveze. 

Radi tih dejstev, Vas gospod minister prosim, da   ugotovite: 
1.) Ah je res, da ste se Prosvetni zvezi v Ljubljani in Mariboru in včlanjena društva poli- 

tično udejstvovale in kršile pravni red v državi? 
2.) Ali se zavedate gospod minister, da je z razpustitvijo Prosvetnih zvez v Ljubljani in 

v Mariboru zadana slovenskemu narodu največja krivica? 
3.) Ali se zavedate gospod minister, da sta Prosvetni zvezi v Ljubljani in Mariboru najbolj 

zaustavljali svojim delovanjem komunistični val nezadovoljstva, ki se širi po nekaterih krajih? 
4.) Imam dokaze, da je ta razpustitev bila nameravana že meseca maja, tako mi je obve- 

stil policijski upravnik g. Krševan v Ljubljani in da so izkali materijal, oziroma celo naročali da 
bi mogli razpustiti to največje nacionalno kulturno organizacijo. 

5.) Ali se zavedate gospod minister, da se je z razpustitvijo žalil Kraljevski dom in dina- 
stičen čut naroda. 

Sprejmite izraz 
16 III 1933 odličnega spoštovanja 

Beograd. Prof. Pavlic Lojze Jan 
narodni poslanec 
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INTERPELACIJA     , boq2oD 
Lojze Jan Pavlica, narodnega poslanca, na ministra notranjih zadev radi pretepanja kme- 

tov in delavcev o organih žendarmerijske stanice Zidani Most in Trbovlje, sreza Laškega. Drav- 
ske banovine. 

— .       .   .  , [ova oq OIBVOVIž 
Gospod minister. 

Priča sem bil v Trbovaljh in v Zidanem Mostu da so žendarmerijski organi brez povoda 
pretepali osumljene da so jih pretepali tako, da so par dni ležali in imali podpludbe in tako silno 
razburili prebivalce v okraju Laškem. Zahteval sem tako na žendarmerijski postaji v Zidanem Mo- 
stu kakor v Trbovljah, da se zoper take žendarmerijske organe izvede disciplinsko postopanje, 
da se krivce kaznjuje, ali vsaj prestavi iz kraja, a do danas se še ni ugodilo moji upravičeni zah- 
tevi. Ker pretepanje vzbuja največje ogorčenje v industrijskem okraju Trbovlje, zato prosim, da 
gospod minister mi v narodni skupščini blagovolite odgovoriti: 

1. Ali delajo to žendarmerijski organi po naročilu nadležnih oblasti, ali delajo to 
samovoljno? 

2. Zahtevam da se krivci kaznjujejo eksemplarično in da se da pretepanim primerno 
zadoščenje. 

3. Da z razpisom poslanim v Dravsko banovino najstrožje zabranite vsem pretepanje kakor 
je to v zakonu o žendarmeriji dokazano. 

Sprejmite gospod minister izraz mojega odličnega spoštovanja 
• 

16 III 1933 Prof. Pavlic Lojze Jan 
Beograd narodni poslanec 
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INTERPELACOA 
Lojze Jan Pavlica, narodnega poslanca, na prometnega ministra radi nerednosti na pošti 

Domžale, poštne direkcije Ljubljana. 

Gospod minister, 
Dne 17 februarja t. 1. je bila varnostna oblast v Domžalah obveščena o zelo sumljivi ma- 

nipulaciji z desetdinarskimi znamkami na Domžalski pošti. Pri večji množini pošilk tiskovin v izra- 
zito nacionalne svrhe so namreč na tej pošti trgali zavitkov desetdinarske znamke in jih nadomeš- 
čali s 50 parskimi in enodinarskimi. Osebno sem bil lani meseca oktobra priča, da uradniki na tej 
pošti govorijo in uradujejo v nemškem jeziku in to v kraju, kjer so naši ljudje morali nekdaj od 
Nemcev trpeti toliko šikan. V kraju, oziroma poštnem okolišu Domžalske pošte se ponavljajo pri- 
tožbe, da zginjajo pisma, ponavljajo se tud' pritožbe, da je uradništvo neolikano v občevanju z 
strankami. Glej pritožba na direkcijo pošte Ljubljana z dne 21 februarja t. I. 

Vprašam Vas gospod  minister: 
1.) Ali ste voljni preiskati sumljivo zadevo o trganju desetdinarskih znamk? In kaj je sto- 

rila varnostna oblast, ko je bila obveščena, da bo pre'skava imela uspeh? 
2.) Kaj mislite storiti, da ne bodo izginjala na pošti pisma? 
3.) Kaj mislite storiti, da ne bo uradništvo v uradu občevalo v nemškem jeziku in se nas- 

proti strankam vedlo uljudno? 
4.) Kaj mislite storiti, da bodo krivci najstrožje kaznovani? 

1 mart 1933 Prof. Pavlic Lojze Jan 
Beograd. narodni poslanec 
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