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Прстссдиик др. Коста Кумануди: Отппрам 
XVIII редовнм састапак Народие скупштиие. Изво- 
лите чути записник прошлог састанка. 

Сскрстар Милан Мравље прочита запнспнк 
NV^II рсдониог састанка. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Има ли при- 
медаба на записник? (Нсма.) Примедаба нема, за- 
micmiK je примљен. Има реч г. Мнлош flparonnli. 

Милош Драговић: Јуче je претседапајуји! г. др. 
Коста FIoiTomiii објавио да je резолуција г. др. 
Лоннаревића одбанена јсдиогласио. Међутнм, то 
не стоји. У onoj ларми иије се чуо мој глас, na мо- 
лим да се то исправи. 

Прстссдппк др. Коста Кумануди: У стенограф- 
ским белешкама je забележено да je резолуција 
одбпчена ве1итом гласова. Мзволмте чути једно пи- 
смо белгијског послапнка r. Копта де Ромре. 

Секрстар Милап Мравље (саопштава): Пово- 
дом говора одржаног у Народпој скупштиии по- 
сле трагичне смрти белгијског Краља Алберта 1, 
Претседшпч Иародпе скупштине г. др. Коста Ку- 
мануди примио je даиас од белгијског послаппка 
na нашем Двору, г. Копта де Ромре, следе^е nii- 
смо: 

„БЕ.ПГИЈСКО ПОСЛАНСТВО 
Београд, 23 фебруара 1934 године. 

Господппе Претседниче. 
Одмах после сахрапе Ih. R. Крал.а Алберта I 

осећам нсопходну потребу да Вам изјавим најдуб- 
л>у захвалиост за саучешће које сте узели у жало- 
сти моје земл>е. 

Речнт говор који сте нзволели одржати пред 
Скупштином остаће у срцу мојих зсмл)ака, показу- 
jvliii им како je Југословенско Народно претстав- 
mmiTBO умело правилно да цепи узвишене особине 
Онога, који je, у рату као и v миру, умео да буде 
вслики и доследан самом себи. 

Потсећан.е на болне дане које je Белгнја про- 
живела са Србијом у једпој заједници, зајсднич- 
кој нади под BoljCTBOM и заштитом својих подјед- 
пако слаштх Сувсрена нарочито je узбудило сва 
бслпмска срца. 

Упућујући Вам своју иајсрдачиију захвалност,. 
слободан сам да Вас замолим да будете тумач мо- 
inx узбуђених occhaH.a код све госппде посланика 
Краљевине Југославије. 

Искоришћујем ову прилику ла Вам поиовим 
VBepeibe o мом одлнчном поштовању. 

Мннмстар Белгије 
Коит де Ромре с. р." 

Прстсслччк др. Коста Кумацуди: Прочнтаио 
писмо прима се на знање. Изволите чути иитерпе- 
.'iannie. 

Секпстпр Милан Мравље ('саопштава'*: Г. лр. 
Милпп Метикош, наролни послаиик. ynyliyie ин- 
терпелацпју na г. Мипистра фииансија и г. Мпни- 
стра хчптрашњих послова o утајама порсзе н прп- 
рвзе Електрп-командитног друштва у Алексммцу 
СВили прилог); 

Г. др. Милап McTiiKom. иародни послапик. ynv- 
iivie итврпелацију на г. Претседника Министар- 
ског cnnem o одоеКивању паоламентаоне анкете 
поводом агоарне вфере и тражи да joj се призпа 
првенство. ГВмди npH-irorV 

Ппетседипк дп, Коста Кумануди: Има реч r. 
др. Метикош да образложн тражеио првеиство. 

Др. Милан Метикош: Господо народни посла- 

ници, већ се впше лана бавимо са једном тешком 
афером, која je завмтлала целу нашу земл.у н за- 
бринула све поштене сннове иашега иарода. Осим 
те афсре, господо, нмамо свакодневно евндеити- 
рано сила разних других кррупционашких афера. 
Читалн сте у нонииама тсшку аферу у Суботици 
где су полицпјски оргаии изнуђивали nape од из- 
весних rpahana na пезакопнт начин. Читали сте o 
афери у Пореској управи у Куршумлији. Тамо je 
нестало преко 350.000.— динара. Читалн сте o афе- 
ри у Пореској управп града Загреба, где суизда- 
вана лажпа уверсња да су људн плаћали порез који 
га платнли нису. Дакле, господо, да ие улазим у 
све детаље. Неки дан je нзнео једап наш посла- 
пички друг r. Перко како je из Вараждина једаи 
Јеврејип, један врло крупни кримнпалпи тнп no- 
тражио државл.аиство nauie земље и кад je он за 
ово сазнао, on je упозорио једппм ппсмом падлеж- 
ne, да ne пздају државл.апство овоме човеку. Ме- 
ђутим, тај Јеврејин из Вараждина сазпао je ми- 
стичним путем за садржину овога ппсма и изјавио 
пстога дапа: ima се оиај Перко иптересира, оц 
мисли да може да ме спречн, да ja добијем држав- 
л.апство. Ja сам велн положпо П0.000.—■ дипара н 
ja сам добио државл>аиство. Дакле, господо, ко- 
рупција je иа диевиом реду, у тако очајннм ди- 
мензијама, да je потребно да се из овога Дома до- 
neće једна тако хитна одлука да народ увиди ла нам 
je стало да чпстпмо губу из ториие и да je чисти- 
мо у пуној савести н да ми сноснмо одговорпост, 
ако mro у том погледу пропустимо. Зато, госпо- 
до, IIITO су те афере учестале тако много, и захва- 
тиле све крајеве наше земл>е, можемо pehu све ста- 
леже, ne само адмипистрацију једнога типа него 
адмиипстрацију no свпма страпама, a IIOIIITO се то 
ne чини без пптервепцчје изван администрације, 
потребпо je, да се у те ствари оштро завпри. Kao 
IIITO знате за сада постојн само једап закоп, којц 
дозвољава nporon због злоупотребп у службепој 
дужпостн. Ме11утпм, nporon вршп и води увек др. 
жавнп тужплац. Bn знате да државпп тужплац 
има захват само онда, ако не добпје каково nape- 
Ijeibe, да преко те ствари пређе, a често пута де- 
шава се да мпоге и многе стварн, које бп требале 
да дођу до суда, na пеки начин избегну од суђења. 
Ja вам ово говорим као правппк, јер сам пмао слу- 
чај да сам једпе годппе, то je бпло за време para, 
када сам ja бпо na робнји, као полптпчкп човек, 
да сам био у ancanii у ћслији покрај једпог шефа 
Пореске управе, којн je тако1)е био ухапшеп, јер 
су код њега пронашли да je on издавао неке по- 
гврле за пзвоз жита, a то жито које je отпремао 
mije било жпто пего кукол>, na када су га ухапсп- 
ли on je peiniio, да одузме себп жпвот; n једпога 
јутра ancam.mja пробудп мепе, као комшију пз су- 
седне ћелије и каже: хајдете брже у суседпу ће- 
mjv, обесп се једап човек. Ми смо га после скппу- 
ли, јер je био обешен o цевп цептралпог грејања 
и ja сам добпо дозволу да седпм поред ibera. Мс- 
hvTiiM, on je доцпије дошао до свести и принао 
ми neo свој случај. 

Ja сам ra питао: зЈашто cn посегао да сам себп 
одузмеш жпвот. On мп je na то одговорио: ja сам 
видео да hy изгубити службу, na сам хтсо да nne 
тога пзврпшм самоубпство. Том прплпком on мп 
je к?зао n то, да je one блокове, које je пздавао 
'за пзиозпицс, лобијао од једпог врло круппог ro- 
сподина 43 бмвше земалзске владе у Загребу. Ja 
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сам му онда на то дао овај савет. Тн не треба ни- 
шта да се бојиш због овога. Кад те позове суднја 
на саслушање, тп треба само да изјавиш, да си те 
блоксљс добијао од тога крупног господнпа a ja 
те уверавам, да iie суднја одмах упутити акта над- 
лежпим вишим (|)акторима, a omi баиу, a кад бан 
види кога треба да ухапси, on lie одмах обуставнти 
прсгои и п|)отив тебе н ти hem ornlin кући. И шта 
се деспло. Дна дапа после тога, овај човек je na 
свом саслушању то изјавмо и одмах je отишао ку- 
ћи и у знак захвалиостп за то, што сам му дао 
један користан савет, он ме je пролазећи поред 
мога затвора срдачно поздравл.ао. Тако he увек 
бити. А()Је[)е хватају само мале a до великих a ие 
дођу, a да се то спречи н да закон свакога захватн, 
ja сам ставио овај предлог: да Народиа скугпптпна 
закључи, да се позове Краљевска влада, да у року 
рд 15 дана мора подиетп закон протнву корупцн- 
y.i. Ja сам такав предлог ставио зато, што нам раз- 
не владе већ 10 годнна обеИавају, да he ова| аакон 
lunini пред Скупштину, a on пикако ne пзлази. За> 
то сам ja предложпо овај преклузивпи рок, да се 
та; закои мора изнети пред Народио претаставпи- 
штпо, na да влада попесе одговорпост, ако ипшта 
не урадп. Ако влада у овоме року не подпесе овај 
законски предлог, рнда да зпамо да на њој лсжи 
од1-г)иорност. (Одобравање na левпцн). 

Претседник др. Коста Куманудн: Господипе 
посланпче, ваше je време прошло. Молим цас да 
заврпште евој говор. 

Др. Милан Метикош: Сад hy завршитњ Друго, 
да не бп било утицаја у пстразп, која се вршп no 
овим предметпма, ставпо сам предлог, да се лппе- 
се резолуција, да се избере парламептарпа анкета, 
која he обићи све arpapne уреде n позвати све 
аграрне интересентв, у првом реду добровољцв; 
да их саслуша, да изнесу све неправшшости n све 
псправде код аграрпнх уреда na да онда, na осно- 
ву нзвештаја, ове апкете На|)одпо претставпиштво 
добије MoryhnocT да уради даље, шта je потребпо. 
Ja сам убеђен да he једпа апкста nahn овакве ства- 
ри, na свима странама a ne само у Босни, где се 
овај случај деспо o коме сада расправљамо, јер je 
код cnpoBoljeiba аграрне рефорие маса пеправил- 
HOCTii и корупцпје почпљепо no свпма аграрпнм 
уредима. Ja то смело тврдпм n позпвам вас, да сви 
солпдарпо чистимо губу пз торппе, јер ако откло- 
ннте ову резолуцпју, зпачп, да желпте, прикрпвати 
ове ствари, a ja држим, да то nnje Moryiie, јер смо 
ми свп позвани да ово чистпмо радн cnaca народа 
и државе. Пазите na одговорпост пред пародпом 
псторијом. 

Прстссдпик др. Коста Кумацудн: Има реч Mn- 
ппстар без портфеља г. др. Хамднја Карамехмедо- 
mih, да се o овом предлогу изјаспп у пме Крал)ев- 
ске владе. 

Мпнпстар без портфсља др. Хамдија Карамех- 
медовић: Господо пародпн послаппци, у тако зва- 
noj Сарајевској аферп a n no другим злоупотре- 
бама, no опом случају у Суботпцп као и no свима 
осталим случајевпма o којпма je КралЈевска влада 
дошла до сазнања, предузете су све хитпе мере n 
сви корацп да кривцп буду no закону кажњепп и 
да се држава обештети. 

Што се тпче неких парочитнх мера које би 
требало предузетп, вама je познато да je у Сепату 
Краљевинв Југославпје бпо подпесеп један пред- 
лог да се допесе Закоп o сузбпјању корупцпје. 

Краљевска je влада npe кратког времепа, баш rio- 
водом ових пајповијпх случајева, закључпла да се 
саставп једпа парочпта компспја npn Mninicrap- 
ству правде која ће ово пмтање темељпто проучп- 
тп, саслушати све надлежпе oprane n све one наше 
другове сепаторе и пародпе послапике који се о- 
вим пптањима пптересују. (Буупо пљескање н одо- 
браваље). C тога пема ппкакве потребе да се Кра- 
љевској влади ставља нож под врат н да се cn ni 
да у перклузивпом року од 15 дана једпо тако 
круппо ninaibe na пречац решава. 

Влада je свеспа своје дужпоетп n своје одго- 
ворности н пред ncropnjoM и пред 11ародним прет- 
ставпиштвом и пред народом na he предузети еве 
што треба да се сузбнје све што ne ваља у нашем 
народу пајенергпчнпјпм мерама. C гога ми je И 
част у име Краљевске владе пзјавмп! да ne примач 
'iMi;i.Hy хнтпост. (Одобравање n пл.ккаљЈ) 

Прстседиик др, Коста Кумацуди: Краљевска 
влада nnje прпмпла првепство. Господа која су за 
првепетво устаће; a који су против првепства ее- 
де11е. (Behnna седп.) Већином гласова првенстао 
nnje прпмљено. 

Изволпте чутп даЛ)С. 
Секрегар Милан Мравље (саопштава): Г. др; 

Мплап Метикош, народни послаппк, ynyhyje nn- 
те|)пелацпју na г. Мпппстра грговппе n ппдустрпје 
0 оставцп члапова Управпог n Надзорног одбора 
Народне банке. (Видп прилог). 

Г. Алојзије Павлпч, пароднп послаппк, упућу- 
je пптерпелацпју na Претседппка MnniiCTai)CKor 
саиета o пеправплпостпма општппскпх пзбора у 
Дравској бановини и тражп да joj се прпзпа np- 
вепство. (Впдп прилог). 

Претссдпик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Алојзије Мавлпч да ибразложп тражепо првепство. 

Алојзнје Павлич: Господо пародпн послапици, 
г. др. Лоннаревић поднео je интерпелацију o нз- 
борпма у Дравској бановини. Ви, господо парод- 
пи послаппцп, сигурно се чудите како да ja hyTiiM 
и зашто ja пз Дравске бановине, којп припадам 
опозпцпјп, ппсам подпео пптерпелацнју no томе 
ппгању, зашто да до1)е г. др. Лончаревић из Сре- 
ма n ппта, како су се вршилп пзбори у ДравскоЈ 
бановппп. 

Ja ппсам подпео пптерпелацпју због тога што 
сам очекивао: шта he o томе питању одговорптп 
Управни суд *у Цељу. Управпп суд у Цел.у пони- 
штпо je 20 пзбора у Дравској баповппп. До данас 
се још пнсу вршили поповпп општппскп пзборп, 
како глаои одлука Управпог суда у Цељу. Кблнко 
сам ja обавештеп, подпето je 169 жалби протпи 
спштппских пзбора. И зато гражпм да се противу 
omi\ функционера; који су вриигли ■ зборе n прег- 
счдапалп општинсним пзборпма, спроведе крииин- 
na нстрага no §§ 214, 215 и 344 Крив. закопа или да 
се поступп протпву оних којп кажу да полажу за- 
клетве, да су гласалп за листе опозиције. Илп да 
се казне једпп или други. Ако опознција клевета 
владипу страпку, пека се казпи no § 302. Ту има.м 
сав матерпјал. 

A затим долази join пешто. Треба да папмме- 
пем да je једап члап Краљевске владе каза) 9 ок- 
тобра у своме кабипету: мп треба да побсдпмо, na 
макар да их две стотипе обесимо. (Жагор и гласо- 
ви: He говори којешта!) Молим, то je речепо у 
присусгву г. Петека, г. Ш*ипвтића и мепе у улици 
Краљице Наталије. Он je пазвао у „Јутру" 16 ок- 
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тобра  опозпцију,  on,  као  члан  Крал^евске  пладе, 
„дрхалијбм", руљом, „псбел", сиетимом. 

To je учинио Miiniicrap Краљевине Југосшв)!- 
је, тако je иазвао опозицију. И зато тражим од 
Краљенске владе да се одмах распишу општински 
избори, које je Уиравии суд у Цељу поништио, и 
да се поступи противу свију, којн било Ј.Н.С. кле- 
ветају, бнло злоупотребљавају своју власт према 
опозицији. 

Још да напоменем да су у Трбовљу, у једном 
радничком месту, које ja заступам, и масно засту- 
пам, победилн они из опозиције, и у Храстнику са 
G00 гласова Beliime, ii то у месту где je po^eii ми- 
ннстар г. др. Крамер. Жалили су се и нз владпие 
партије против нзбора. Управии суд je iiomiumio 
ову жалбу; али до данас у Трбовљу,' где je опас- 
ност од комунизма, то ja кажем али ннсам кому- 
ниста, није дато правилио изабраној yii[)aBii да ома 
иреузме општииске послове. Ако су комунисти не- 
ка иду у апс, a ако нису нека им се да општинска 
уирава. Иначе ако се овако иоступа као сада, ства- 
рају се комунисти. To сам пмао да кажем. 

Претседипк др. Коста Кумацуди: Има реч Ми- 
нистар без портфеља г, др. Хамдија Карамехмедо- 
nnli, да се изјасни у име Крал.евске владе, o rpa- 
женом првенству. 

Мпиистар Оез портфсља др. Хамдија Кара- 
мехмедови!!: У име Кј)аЛ)евске »ладе част ми je нз- 
јавнтн следеће: 

Мени се чинп да г. пптериеланту не би било 
пунр стало до тога да образлаже хитиост да je 
Пословник Народне скупштине дао могућност да 
на други неки пачии ii3iil)e на трибину Народие 
скупштиие п да говори. Овај господнп послаиик 
као и многн други тражн хнтност за своју интер- 
пелацију да би имао могућност да до1)е овде на 
говорницу, да нешто говори, да се често пута чу- 
је, да подвуче важност онога питања за Koje oii 
може бити лнчпо мнслн да je врло важпо. (Др. Кс- 
mcjbCDiih: A зашто општинске управе 1гнсу уведо- 
не?) , j 

Што се тиче случајева o којима je г. интсрие- 
лант говорно, ja лнчпо o њима нисам поближе оба- 
вештен н пошто овде нема г. Министра унутраш- 
ibnx послова, у чију надлежност то спада и који 
би поблнже могао да одговори и на one поједи- 
не ствари и факта које je г. интерцелант пзнео, то 
ja не могу да се упуштам у суштину саме интерпе 
лације, алн сам уверен и у овоме као и у многим 
другим случајевнма да праве и истинске потребе 
за хитност интерпелацИје нема и уверен сам да и 
у овом случају као н у свима другим случајевима, 
г. Мниистар .унутрашњих дела чини све да се ради 
опако како je закоиом пропнсаио и да he и у овом 
случају поступити сигурио оиако како je то за- 
копом установл.ено. Стога, господо, ja у нме Кра- 
љевске владе изјављујем да не прпма.м хитност. 

Прстседипк др. Коста Кумапуди: Господни мн- 
нистар није npiiMiio првенство. Господа која су 
npoTiiB првенства пека изволе седети, a господа 
која су за првепство устаће. (Bcliima седн). Behii- 
иа првенство није примила. Изволнте чути даљс. 

Секретар Милаи Мравље (саопштава): Г. Јован 
Мисирлип, народни посланик, упућује интерпела- 
цпју на г. Министра саобраћаја o закл>учку уго- 
иора за градњу железница са страним предузе1111ма 
и тражн да joj се призна првенство. (Внди при- 
лог). 

Прстседппк др. Коста Кумануди: Има реч r. 
Мисирлић да образложи тражено првенство. Го- 
сподине посланиче, имате пет минута времена и мо- 
лим да се ограничите na образложење првенства 
своје интерпелације. 

Јовам Мисирлић: Господо посланици, натера- 
ла ме je опасност, која прети нашој држави да 
претрпи једну огромну штету од ових р1)аво за- 
кључених уговора, да поднесем ову интерпелацију 
и да тражим њеиу хитност, као и да апелујем на 
Народиу скупштину да помогне, те да се спасава 
бар ono што се још спасти може. 

И док ми овде закндамо у нспуљењу најобич- 
нијих потреба државе, крешући поједние позиције 
често н преко потребне и пужпе да би уравиоте- 
жили буџет, ндтурајући нашим грађашша пове 
намете, дотле je Мннистарство caoopahaja закљу- 
чило иоразпе уговоре са сграпим предузећима, 
којн воде ка потпунои нсцрпљењу нашнх иореских 
обвезпика, a да on се задовољнли апетити разних 
светских и иашнх шпекуланата. 

Каквих одредаба у тим уговорнма има, најбо- 
љи вам je доказ она одредба no којој ми плаћамо 
аредузећима 2, 3 и 7% интеркалврног интереоа на 
суму која пам je o6eliaHa да се даде, a није дата. 
UBH уговорп дали су могућност н.пр. предузеКу 
„Бaтн^boл" да радн готово са пашим сопственим 
парама, н да се за то још прескупо наплаћује, док 
nama предузећа пропздају a радници гладују. Kao 
пајбољп доказ да je главни циљ: упошење crpanoi 
капитала у пашу земл.у, — промашен, јесте то, 
што je предузеће „Батпњол" од 1929 године до 
данас упело свега 60—70 милпопа дипара код nac, 
a колико je извршнло послова до дапас имаћемо 
прилике да и то чујеемо и сазпамо. Ту рачунам да 
поред пруга спада и Паичевачки рит, који посао 
n.'i пшује такође предузеће „Батињол". 

Колико ми за то плаћамо најбол.е се видн no 
предлогу буџета за пду11у годину, no коме само у 
тој годппп имамо да платимо готовим повцем гра- 
Ijeibe железница преко 261 милиоп динара. Зами- 
слите, господо, шта би ми са том сумом могли да 
ураднмо no дапашњим ценама са пашом радном 
спагом n ca пашпм предузеЈшма. 

Mn се овде ваздап бакћемо око Кадићеве афе- 
ре. Je^an од посланика изпео je да je ту штета око 
20 милиона динара. Каква иронија, та сптпа афера 
према овој круппој ствари са уговорнма за rpal)e- 
ње железппца. Кад би се путем једпе стручне ко- 
мпспје и једне објектнвне амкете тачпо срачунало 
што ja тражнм у интерпелацпји, и то, пошто бн се 
данас те жел>езнице no данаппипм цепама радне 
снаге п материјала могле изградитп, a колпко има- 
мо за те пруге да платимо нз буџетских сретстава 
и то у готову, опда би ви видели, господо, још 
нешто страшније, да je афера чувеног Ставииског 
далеко мања од оваквог нашег гра1)ења железни- 
ца. И док злоупотребе Ставинског ne пзносе внше 
од 200 милиона франака, дотле штета од овнх уго- 
вора износи трн пута внше. A колико смо ми пута 
сиромапптјп од Фрапцуске?! Афера Ставииског 
изазвала je револт целог поштеног фрапцуског на- 
рода, којн je због ње обарао своје владе као кру- 
шке, a код нас господип Мннистар cao6paiiaja mije 
иашао за потребно, да нас како вал>а обавести o 
суштини заклЈученог уговора. 

Како неке уговорене пруге ннсу још ни узете 
у градњу, a како су већ стигле обавезе којима мп 
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не можемо да одговарамо, то апелујем na вас да 
ову ствар узмете у своје руке и да спасавате ono 
што се још може спасити. 

AKO TO не будете учинили, онда ћете, ročno- 
до, СНОСИТИ сву одговорносг за ову несрећу, која 
je снашла наш народ a коју вн вашом одлуком 
можете отклонити, само ако хоћете. 

Ja тражим хнтност за ову ннтерпелацију, јер 
je она важинја од свију другпх иослова, na чак и 
од буџета у овом моменту. Јер у стварима, које 
она xohe да расветли, кулмшшра корупција, коју 
треба да сатиремо. Не учннимо ли то, ми ннсмо 
учииили једиу од најсветијнх својнх дужпости, за 
које смо овде и послати од народа, којн he једно- 
ra даиа за све ово што га сналазп потражитн pa- 
чуна од нас, a не од разннх Боајеа, Дираиа, Лозин- 
гера и осталих, за које народ не зна ни да liocroje, 
a које ни ми иисмо пронашли нити их овамо до- 
вели. Зато ми морамо пречистити рачуне и са њима 
и са онима који су их нашли и који су им овамо 
широм отворнлн државне касе н ставили им na 
расположење народио благо и народну снагу. 

He треба се, господо, бојати да he нам племе- 
нити, храбрн, пријатељски и иоштени француски 
народ замерити, ако се међу онима, који имају на- 
Mc[iy да иас формално и очнгледпо штете, нађе " 
no иеки њихов суграђанин налик иа Ставнпског. 
Л\и баш, разголићујући ову ствар, хоћемо да пока- 
жемо да су ту појединци кривн a ме иародп, на 
који ћемо начнн учинити да и наш народ ову ште- 
ту не генералише т.ј. да ne чини одговоршш једну 
у истини пријателЈСку и велнку нацију, којој цео 
народ остаје вечито захвалан иа свима добрнма, 
које му je до даиас учинила. 

РазголиКују!)!! ову ствар, ми пдемо томе да 
не дозволимо да се помуте ие одиоси него oceha- 
ља два пријател.ска иарода. Ta чињеница тако1)е 
оправдава захтев хитности који постављам за сво- 
ју интерпелацију. Осим тога, код nac je сад на ре- 
ду н доношења закона протнв корупције и злоупо- 
треба у службеној дужности, na и то доношење 
таквог сада врло акгуелпог закона захтева да се 
сви корупцибнашки послови што upe расчисте и 
претресу. Осим тога ова питања треба расправити 
upe донои1е11>г буџета, јер су свп ови уговори скоп- 
чанн са огромним издатцима na терет буџета. Па и 
све то заједпо нмперативпо тражи хитму pacnpa- 
ву свих овнх у иптериелацији нстакиутих питања. 

Претссдипк др. Коста Куманудн: Рсч пма Ми- 
пнстар саобраћаја г. Лазар Радивојевић, да се из- 
јаснн o траженом првенству. 

Мииистар caoOpahaja Лазар Раднвојевн11: Гос- 
подо иароднн иослаиицп, ово je стара тема г. Ми- 
сирлића. Са тим питањима ми смо се опширно за- 
бавилн и дискутовали детал.ио и у Финансијском 
одбору, где сам ja дао пуна обавештења која ду- 
гујем н члановпма Финансијског одбора и Иарла- 
меиту н најзад, господо, н јавности. Г. Мпсирли!) 
и као иижнњер n као стручп.ак, то он увек нол- 
Блачи, треба то пптање да покрене приликом д1.' 
скусије o буџету Мнпистарства саобраћаја, било у 
Начелу било у иоједнностнма ,и ja hy му онда и 
том приликом датн пуна обавештења и пуно свет- 
лости o карактеру и природн закл.учепих угово- 
pa. TOM приликом ja ћу му дати обавештеи.а 0 
томе да лн су ти уговори закл.учени на једап нор- 
малан и закоиит иачии, да лн су оин и колико ко- 
оисии no земљу и да ли су се уопште могли бол.н 

п поволлтји уговори да закључе. Свакако je, гос- 
подо, лако те уговоре раскннутн. Само треба бити 
свестап последица! A да ли ми имамо гаранцију 
да ћемо закључити боље уговоре и да ћемо иоћи 
да продужимо потребан коппшуитет паше rpalje- 
винске полнтпке; да ли ћемо нматн гаранције да 
IICMO бити у положају да евеитуалпо запослимо 
онолнке масе наших Оеспосленнх радиика и да са 
гра^евннским радовпма као средством донекле 
ублаже ове тешке екопомскс прилике у којима се 
паша земља лалази? Према томе, господо, ja не 
бежим од тога да r. Мисирлићу, Парламенту и јав- 
ности дам пуна обавештења o свсму томе, само мо- 
лим да мн се за то да прилика, a Парламемту остав- 
л.ам да оценн да ли треба ова хитност да се ак- 
цептнра сада илн да г. Мнснрлић евеитуално по- 
крене та ннтања у буџетској дискусијн o Мнни- 
старству саобраћаја и да му опда дам потребпа 
обавештења o свнм тим питањима. 

Прстседипк др, Коста Кумануди: Господнп Мн- 
нисгар саобраћаја оставио je Скупштини да се она 
изјасни o тражепом првеиству за ову ннтерпела- 
цију. Господа народнн посланици, који су протнв 
траженог првеиства, ceflelie, a господа која су за 
првепство устаће. (Behnna седн.) Већина седи, нре- 
ма томе je тражено првенство одбнјсио. 

Све саопштене интерпелације упућују се над- 
лежним г.г. Министрима. Изволите чути даље. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Реша- 
Baibe no првенству интерпелацнје народног прсла- 
Ника г. Драгутнна Перка на r. Министра саобра- 
liaja o IV Балканској конференцији, одржаној ме- 
сеца новембра 1933 године у Солуну. Иптерпела- 
ција отштампана у прилогу \'2 редовног састанка. 

Прстсодипк др. Коста Кумануди: Реч има г. 
Перко да образложи тражено првепство. 

Драгутин Перко: Господо iia[)o;tiiii посланнци, 
узрок ради чега сам поднео ову интерпелацију ве- 
лики je. Ради сс o великој иажностп и хитпости, a 
ова хнтност и мрвемство потребна je из следећих 
разлога. 

Joui годиие 1913 потКисана je коивепција мз- 
међу Краљевипе Србије и Краљевине Румуније o 
i|)al)Cii)y дунавског моста код Брзе Паланке. После 
рата, године 1930, одређени су били румунски и 
југословенски делегатн да сходно овој конвенцији 
утврде место за мост и изврше све потребпе прет- 
ходпе послове да бн се ова конвенција Beh један- 
пута остварнла. Ha својим састанцпма у Букуре- 
шту и у Београду одрс^енп делегати од обеју 
страна решили су споразумно сва питања н потпи- 
салн зајсдпички протокол у месецу августу 1930 
године, у којем се утврдило следеће: да се мост 
изради na осиову конвенције од 1912 године код 
Брзе Паланке са наше страпе н села Циганаша са 
румунске стране, како би се отворила Д111)ектна 
веза железинчка изме1)у Букурешта и Београда. 

Друго, да се уједпо израдп веза југословен- 
скнх н румунских железница израдом нових дело- 
ва железничких пруга са обс стране моста до везе 
са nocTojehnM железницама, као и да се постојеће 
железиичке мреже у обема државама допуне и no- 
јачају sa инострани саобраћај, да би се стнорила 
рсза између чехословачких и пол.скнх железница 
са Егејским морем (Солунским заливом) и са Ja- 
дранским морсм, преко румунских и југословен- 
ских железница. Закл^учке овог заједничког npo- 
токола примило je паше Мнннстарство cao6paliaja 
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и прсдузело je све потребне мере да се исти извр- 
ше. Тако je наше Министарство саобраћаја издало 
иод веима четким условима за државу грађеше 
пруга Иожаревацт-Кучево, Куршумлија—Пришти- 
na м 1Јриштииа—lleh, страним предузећима за из- 
раду. Upyra ИожареваЦ—Кучево дата je у израду 
као а^о пруге „41з-тог упоредника" — Београд— 
11ожцревац—Кучеио—Мост на Дуиаву—Kpajuua- - 
Букурешт, a пруге Куршумлија—Ириштина и Прн- 
ттина—lleh издате су као делоии траисбалканске 
ируге Дуиав—Јадранско море. Исто je тако Мини- 
старство саобраћаја трасирало и обележило на ге- 
piiuy делове пруге Кучево—Штубик—Muci на Ду- 
наву и Штубик—Неготин чло и израдило планове 
за израду моста иа Дуиаву. Ове je све радсше, KU- 
KO казах, израдило паше Мшшстарстии eaoopahaja 
на темељу закључка споменутог заједничког upo- 
токола ид августа ШЛО. I'UCUOAU, слушајте! Руму- 
пија mije примила закључке својих делегата, на- 
водећи као разлог да још треба студирати пита- 
ња изиора места за мост. У овом стаднјуму нала- 
зило се je питање o грађењу мосга na Дуиаву код 
Брзе Иаланке када je отиочела IV Балкаиска КОН- 
ферепцпја у Солуиу почетком месеца иоиембра 
iyi53 године. 

Бугарска, Румуиија и Грчка, знајући да lie се 
na ивој коифереицпЈи решавати u важним питањи- 
ма односнб железничких веза, одредиле су из сво- 
je нациоиалне групе као делегате иајвише држав- 
ue функционере из Министарства саобраћаја. Ha- 
rne Минисхарство саобраћаја, ие водећи, изгледа, 
никаквог рачуна o ивој важној конференцији, mije 
одредило mi једиога свога стручњака, KUJU UH био 
упознат са питањем државне железничке мреже и 
закључком киивеиције са Румунијом, 

Претседцик др. Коста Кумануди: Време je ири- 
шли, молим Вас да завршите свиј гивир. 

Драгутин Перко (иаставља): Господо, гек сад 
се успело да се конкретно конферише u тим иај- 
круииијим саобраћајшм питашима целог Балкаиа, 
a то je питање железничке пруге „45-тог уиоред- 
ника", моста na Дуиаву и Јадранске пруге, и од 
сва та три предлога na Балканској конференцији 
нисмо добили imuna, даиаче иемамо mi нада да 
he.Mo скоро доиити директиу везу са Румуиијом 
иреки обећаног Дунавског моста, чиме je изград- 
u.a велике траисиалкаиске пруге Дуиав—Адрија 
као и постигнуће и^тернационалне всзе Београд— 
Букурешт такође постало бесиредметио. 

i'uciiu;i,o народни посланици« зиог тога ми не- 
мами изгледа да lie наша држава овај мост, за који 
ueli 20 годииа постоји конвенција изградити. Гос- 
подо, ако ми са стране Парламента нећемо у том 
погледу noMuliii и г. Министра саобраћаја, и нашу 
земљу, ми heMo овде изгубити једну велику мре- 
жу балканску, која крајње тачке Балкана веже, a 
ми смо иајјача u иајнеКа држаиа na Балкапу u ne 
смшо дозволнти да be мимо нас прође.' Због тога 
тражим хитност no овој ствари. (I Јљескање на ле- 
вици). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Министар caoopaliaja, да се изјасни o траженом 
првенству. 

Мпипстар caočpahaja Лазар Раднвојевии: I'oc- 
подо народни uociamuui, народни посланик г. 
Перко мета две ствари: uman.e изградње »лоста 
na Дунаву, везу железничку, директну, нзмеђу uac 
n  Румупије,  и  iiuraibe  резилуција  na  Балкаиској 

конференцији у Солуну, Upe свега, господо, из- 
гради.а везе изиеђу нас u Румуппје почива na иа- 
неспим позптивпим конвепцијама и акордима, које 
имамо са пријатељском и савезничком Румунијом! 

Шго се тиче резолуција, које су допесепе од 
стране балканских група у Солуну, те су резолу- 
ције потпуно приватног карактера, пемају ничег 
заједничког са адмиппстрацпјом, питн je ту уоп- 
ште Министарство саобраКаја апгажовапо и деле- 
гирано, lunu je имало своје претставнике. Kao 
претседиик name групе na Балкапској копферец. 
цији, био je, гисподо, бившп Мипнстар саобраКаја 
i. др. Baca Јовановић, u природио je, да je, као 
бившп Министар саобраћаја, имао квалнфикације 
u даваи довољно гаранције, да iie наши интереси 
бши респектовани u да lie се спецпјална пажња 
обратити, баш код imiama чпсто саобраћајних. 
(Др. UuKojia Кешељевић: On je приватиа личпост!) 
Jecre, приваша личиист, u та копферепција од 
črpane националних група, потпуно je приватног 
карактера. Uno, што je та копферепција решила, 
то има карактер само жеља, и нема ннкакве оба- 
везе за нас u за пашу саобраћајру политику, 

Према томе, господо, у толпко upe, што ту р^- 
зрлуцију nama национална група mije акцвптирала^ 
пего je то резолуцнја, која je прнмљепа од črpane 
Грка u Бугара, ja сматрам, с обзиром на то да 
имамо буџет пред собом, да ne треба да акцепти- 
рам хптпост ове иптериелацпје. 

Претссдпик др. Коста Кумануди: Господип Ми- 
нистар mije iipiiMiio тражено првенство. Господа 
кија су ni)OTiiB првенства пека нзволе седети, a Ko- 
ja су за, пека нзволе устатп. (Behiina седи). Belmua 
седи, првепство mije примљенр. Изврлите чути из- 
вештаје г.г. Мтшстара. 

Секрстар Милан Мравље (саоиштава): Г. Ми- 
нистар шума и рудника извештава, да he на интер- 
иелацију пародпог послапика г. Милана Метнкоша 
0 продаји дрва у Првобапској пмовној општпии, 
одговорити кад прнкупи потребпе податке. 

Прстседпик др. Коста Кумакуди: Овај нзвештај 
прпма се на зпаље. Изволите чути молбе и жалбе. 

Секретар Милан Мравл.е: саопштава следе11е 
молбе n жалбе, yiiylieHe народпој скупштппи: Бо- 
жидара М. Ристића, Владимира Пиотровског, Про- 
фира Стојановића, Стане Љ. ЈовиК, Трнфупа Вла- 
гојевића, Власгимира Ђ. Павловпћа, Животе Jh. 
Вељовића, др. Саве М. Бугарског, Евгеније Лоба- 
iiuiiCKii, Ђуре РадрвановИћа u Тиме КолеровнНа. 

Претседник др. Коста Кумануди: Прочитане 
молбе n жалбе упутиће се Одбору за молбе и жал- 
бе. 

Прелааимо на дневни ред. Ha дневном je реду: 
Продужење претреса изветтаја Имунптетпог од« 
бора, u издавању суду народног послапика r. Ху- 
ceiina Кадића. И.ма реч г. Риста TDOKIIII. 

Рнсто TDOKIIII. Господо народпн послапици, и- 
мао бих прво да иешто зажалим и опда две три 
замерке да уч1 м читавој  ивиј дискуспјн. Прво 
да зажалим то, да су »u до сада књиге долазиле«, 
да je и до сада било афера, али да се те афере 
нису крстиле босанским mi овим или оиим, пего су 
оне носиле дела, или име барјамхара. To je једпо. 
1 [аг ic.ui да смо ми и у таквим стварима iiecpelinu. 
.\\II Босанцц iicTOM почели да крадемо, истом поче- 
лп да се учими томе иаопаком послу, кад нас опако 
одједном уватише за врат као дете у туђем бо- 
стаиу.  (Смех.)  Друго, господо, имам да замернм 
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ii ииозицпји, кија имогућује r. Хусеипу Кадићу да 
три HOIIH ироспава код својс KyhQ. Јер, cun народни 
посланнци из bočne ирипраини су да трчећим ко- 
раком издаду кривца суду. 

Узгред Iiy и редом iiporouopnrii још o иекмм 
аферама, које су остале перасиетљене a које су 
биле на днешшм реду. Ми сми афера нмали и upe. 
Једиа од првих афера била je афера друшчва »Ши- 
пад", у којој je бивши и тадањи миннстар Ивица 
Ковачевић пјшдао једио предузеће од bUU км. пру- 
re, 30 и некилнко локомотива, G— 700 вагоиа возног 
парка и са свом машпперпјом др. Кериеру у Бечу 
за 75,000.000.— дииара. Ta je афера ликвндирапа, 
јер се дигла кука и мотнка н држава није ourreliena. 

Друга афера од великог замаха у нашој држа- 
ви иосле ослобођења била je афера Дирекције пле- 
на. Ta je афера у своје време назваиа афером Ди- 
рекције илепа и за ту аферу одговарао je лнчио 
оарјактар тога друштва ЈЈазар Марковић. lla ин та 
афера није иазвананн државном ин раднкалским 
аферим него no њеиом барјактару. Tpeha афера би- 
ла je у овој државн афера са државшш имањем 
»BeJbe« na je n та афера добпла име no своме бар- 
јактару. Четврта афера се деспла са пабавком вој- 
ног магеријала у коју je бпо умешап пуковник 
Bacnli. Ta je афера одмах откривепа као што je 
охкривена одмах n oua афера Хусејипа К^дића, 
државпе штете nnje бпло a пуковпик Взсић je каж- 
њеп. Ова je афера такође добпла име no своме 
барјактару. 

JHTUM сми имали аферу у везп са Дпрекцпјом 
paiuor плепа и са Министарством правде; то je 
Теокаревића афера и афера др. Лазе Марковпћа 
одцосно пабавке машпперпја na рачуп ратппх ре- 
парација. 11 та je афера пазвапа no својпм бар- 
јактарпма. Ималп смо једпу аферу велпког стпла, 
аферу „Турп-Такснс". И та се афера звала no сво- 
јим барјактарпма Светозару Прибићевићу И ПОК. 
Вди Лукппн11у. 

To су афере вслпкога стила, које су одмах 
пошле и прошле својим путем под именима сво- 
јих барјактара, a сем пуковппка ВасиНа ппко од 
криваца nnje осетпо ппкакву казпу. Ha откако 
смо Mii узелн да дајемо савете n прпхиатплн се 
државне управе у овој земљи, имамо пеку аферу 
жкхног режима и никада да je покренемо с места, 
да je рашчепркамо. Што се тпче афере у Скопљу, 
ми ne зпамо шта се дђсило алп зпамо то да та 
афера mije пазвана афером Вардараца нп Жике Ла- 
зића него оппјумском афером. Па имали смо, го- 
слодо, n афсру Прве хрватске штедионице у За- 
гребу. Ja мислим да je'и то афера велпкога стила, 
јер се држава апгажовала са стотппама милирна 
дипара да спасава једпо предузе^е, које се у naj- 
мању руку огрешпло o прпстојпост према onoj др- 
жавп, када je финансирало и помагало све екс- 
1ремне елементе у овој земљи у току 10 година. 
Ми смо ималп n једпу малу афе1)у пеког младог 
ДЈЈуштва, једпог малог удружења паше 6palie Сло- 
пепаца, која су осповала пеко друштво у Марпбору 
под имепом „Едипост". Onu су чак дошли до 
Битоља n тамо варали свет обећавајући за 10.00U 
динара уписаппх 100.000 дппара кредпта. Тако су 
оштетили name држављане за неких 100 иилиона 
дппара. Ha смо имали моралпу н друштвеиу аферу 
г. Драгпше Marejnha, којп се до јуче кретао у нај- 
бољим круговима, а.којн je дотерао до тога да 
преварп ne само поверноце велпког стпла као што 
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je n.np. Мародпа бапка, пего je шта впше успео да 
упропасти и фопд Дечијег дома у Београду, уште- 
ђевину поштених и честитих л.удп, Koja je била 
намењена хуманим циљевима. Ha имали смо, ro- 
сиодо, још Једну сарајевску аферу, o крјрј нико 
ништа mije овде ироговорио, у коју су умешапп 
први чланови capajescKor друштва, који су упро- 
пастили nape n пмање поштених n сиротих штеди- 
ша, то je афера Хрватске трговачке n обртпичке 
бапке, na н ти њени чланови управе још нису до- 
шли na суд. lla имали смо n једпу другу асреру, 
која  подлежп   под  ресор  Министарства  шума  и 
рудппка, a то je афера Братпмске благајпе за ocu- 
гурање рудара. У TOJ Братпмској благаЈни учиње- 
но je то, да je њен претседппк, којп je n сада no 
мплостп  бившег  Министра  шума  г.  Матице  њен 
претседппк, уложио преко 2 мплпопа дппара новца 
ге благајпе у Једпу пропалу бапку од које још ни 
дпиара nnje паплапепо. И олагословом бившег мп- 
нистра г. Матице тај господпп je, као што рскох, 
и сада претседник тога друштва! lla имали  смо, 
господо, аферу Гршшалда у Загребу... (Чује се; За- 
плењено му je имање!) Јесте, заплењене су му је- 
дии чакшире за штету од неколико мплпона дика- 
pal И тај je ппто.мац г. Матпце na да je бар Србпп, 
Лрват,  Словепац  ИЛИ  бар  Херцеговац.   To  вам je 
Карло Тпболт, мајка му je Швабпца a отац Mai)ap! 
Имали смо, као што рекох, аферу Грнпвалда у За- 
гребу, којп je у лиферацији угља за Мппистарстио 
cauopahaja успео да опљачка државу, no констата- 
цији Главне коптроле н Државног савета, са преко 
20 милиопа динара. И ckopo смо чптали у nonn- 
иама жалостав случај no паше правосу1)е, да je за- 
гребачки суд осудио једног јавпог радиика n вп- 
Ijenor члана пашег друштва, повипара Малпнара na 
два  месеца  затвора  што  je  тобож увредио  тога 
1 рипвалда! A те људе, господо, до после рата, што 
рекли Србпјапцп, nnje имало nn псето за шта да их 
уједе, a онп су први  почелп  рушитп пашу Прву 
хрватску  штедпоппцу,  завели  трговипу  са улож- 
miM књижицама и узрок су бар за пола зла овс 
корупције у Загребу! Алп тај je господпн лпчпп 
пркЈатељ са вишпм чшшвнпцима Мпппстарства шу- 
ма и одатле му се помаже да вршп ове паопаке 
прслове. lla смо имали једпу аферу, опет са угљем, 
трговца Кауфмапа, опет једап чпстокрвпп Југосло- 
веп, где je заплешепа туђа имовина тобож за 00- 
криће штете држави наиете од његове странје за 
18 милпопа динара! A то псто Мппнстарство шума, 
које то трпИ) ne плаћа и експлоатише своје радпп- 
ке,  остаје  им  дужпо  no  90  падппца,  тако да je 
уопште створеп једап правп хаос у свим тпм na- 
шпм предузећима Министарства шума. 

Па пмалн смо афера које су вечите у преду- 
зећима у којпма n држава суделује, a то су разпп 
картелп и сплпе таптпјеме које се дају из држав- 
пог и народног повца. 

Па имамо вечиту аферу управппх одбора у 
државним предузећима која се воде na комерци- 
јалнбј бази, a у којима за члапове управе долазе 
личип пријатељп господс мпппстара, којп чак пнсу 
im чланови napinje која дапас влада. Такав вам 
je na пример мостарски арнаутин Мерџо, којп je 
v управи државпог предузећа само зато што je 
ујак бившег министра Николе Преке. 

Ha пмамо једнога министра којп je свог рођа- 
nor брата апотекара поставио за члапа управе је- 
дног државпог предузећа>,а то je г. Павле Матпца. 
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Да ие ређам даље, ja мислнм да je све то очигледиа 
корупција. Па имали смо да.ТЈе вечиту аферу Прн- 
зада, које je привилеговано извозно друштио за 
извоз жита, на које кука наш народ, na треба за- 
вирити шта се тамо ради, да ли je cee истииа што 
сс говори. 1 ICTO тако нмали смо тако зваиу бензин- 
ску аферу, где се непрестано фаворизирају три 
компаније бензинске, Шел, Астра и Стандард ком- 
naim, [<оје продају no двострукој цеии оио што 
продају држави, na би и ту требало се упустити и 
извидети шта ту има у стварн a шта нема. 

И оида, господо, вечита афера са пензијама. 
У Финансијском одбору и na овоме скупу првн je 
почео nam друг г. Селић да говори o томе како се 
у Београду израђују пензије. Ja имам два случаја, 
овде бораве, нпсу службени иего дрвени адвокати, 
и то Драгн ToMnli, Краља Мил^на ул. бр. 8 и Ми- 
ладни Степановић, прави адвокат. Они се погађају 
тако да кад сврше са yBepeibHMa и документима 
иотребпим за регулисање пепзије, и кад до1)е на- 
лог na 11оштанску штедиоиицу да се пензија ис- 
п.тати, да ОНИ оида TO приме као своју зараду. Ta- 
ко су Катарини Фолвартер пз Старог Врбаса из- 
раднли пензију, иако никад mije била у државној 
служби, али су за то примили is7.000 динара. Дру- 
гој жени Тот Патот Евалини такође су израдилн 
пензију, али су 4().000 дингра узели. И пазите, ro- 
сподо, таквих случајева нма na стотине n то je 
афера која je вечита и која мора да се запречи. 

Па зар mije заштитпа царина за текстилну ini- 
дустрију n емалирано iiocyl)e, што у овој иослед- 
њој ствари форспра др. Крамер, такође једна а(1)е- 
ра. Пошто je др. Крамер активни мипистар ове 
иладе то под његовпм иротекторатом ова фабрика 
ужнва све те иовластице, a њеи je газда неки Ве- 
степ, вођа хитлероваца у нашој држави. Ila, госпо- 
до, зар mije афера кад у држави имамо држаттх 
рудника да подмире иотребу у угљену свнх др- 
жавних надлештава no најјефтинијој цепи, a г- 
Краме!) у пме друштва Винер-ферајн, друштва 
трбоил.аиских рудника, са Мттстарством тума i; 
рудтша узима више од 700 вагона месечно иа ра- 
чуи државних рударских предузећа. 

A да не говорим o шумама и рудницима. Кал 
погледате у Босни то гробље од тума како се са 
њиме поступа онда би човек еамо могао да седи и 
плаче. M кад je акттлт мттстар г. Матпца био 
у Брезн и кад су га раднички повереници питали: 
Господине Мипистре, кад he се регулисатн mnan.e 
иапшх надница и плата? — on je одговорно: »To Со 
вас ne тнче, мн IICMO да радимо како ми зиамо.« 
(Паиао Матпцп: To mije истина!) Ja имам писмсно, 
ja hy донети TO писмо. (Павао Матпца: To можете 
донети, али то je лаж!) Вн сте казали: шта се то 
вас тиче! (Паиао Матпца: Huje нстипа!). A je лн 
нстниа за аутомобил, je ли псита да сте куппли 
поред државног аутомобпла jom један аутомобил 
на рачум Шппада? (flauao Магпца: Huje!) 

Потпретседник др. Коста nonoimli: Господине 
посланиче, говорите o предмету a не постављајте 
питања. 

Риста T>()iciili (11аставл>а): И оида je ли истииа 
ово, да у својству Мнннстра шума и рудпика ннсте 
хтели да потппшете раскнд уговора са Кривајом, 
IHTO државу кошта 300 милиома дннара? (Павао 
Матпца протестује.) Уосталом o тим стварима рас- 
прављаћемо приликом буџетске дебате, и ми коња 
за трку нмамо. 

Господо, имаде jom много ствари што се тиче 
iii\'.Ma и руда, o којима lieMO да говорнмо кад буде 
дошла на ред буџетска дебата, па да их све лепо 
иретресемо,  a сада мн дозволите да проговорим 
iieuiTo o са.мим овим аграрпим обвезпицама. Иесре- 
ћан je случај, a та несрећа може сваког трефити 
са Хусејином Кадићем, који mije из наше куће na 
да га жалимо, али нама Босанцима mije драго чу- 
ти да се o тој ствари овако говорн. Ннко од нас 
mije мрднуо, да прљав образ Хусејина Кадића бра- 
ии, али нпак имаде неких стварчпца o којима мо- 
рам говорити, a за то ми je дао повода г. Салих 
Баљић; и ja хоћу с њиме те иеке стварчице да рас- 
правим. Mu послапици из Босне углавном смо увек 
раднли договорно и сваку своју работу један дру. 
гоме причали и допричавали. Мало je ко од нас 
бно јандал од сватова, једино je то био г. Баљић 
Ми нисмо тражпли његову сарад11>у, јер није било 
за to потребе, a како je дошло до тога да on прича 
o ономе писму, ja ие зиам. {Др. Милаи Мстикош: 
Je ли бнло писмо?) Ja мислим да mije. Ja сам пот- 
micao и предлог закоиски и све остало, ja сам noi - 
micao предлог и r. Хусејина Кадп!^ и предлог г 
ПетковиЈш.  Ми  смо  тада  нмали  ову  намеру.  До. 
шао je иа дневни  ред   јужни   и   северни   аграр. 
Аграрно се питање појавило и у ISocmi. Иако се 
прича ва то питање, да je ono било иож под грло. 
оида je тај иож припадао само друштву коме je 
припадао г. Баљић. Јер, др. Спахо и његовн дру. 
говп ставилн су ултиматум, да им се илати 255 ми- 
лиона динара за кметовска селишта, (Салих Bajhnh: 
To  mije  тачно  и  нечасно je  кад тако  говорнте!^ 
A афера Кадића? (Салих БаљпИ: Ja кажем да je то 
нечасно, јер ми  ипкад нисмо стављали  нож  поц 
грло својој  влади у којој смо седели). Ja, господо, 
хоћу и желим још да подвучем једну другу ствар, 
која се тпче овог ултимативног ипсма, које иисам 
iioTimcao, a ne зиам mi да je иостојало. Алн, хвала 
Бог)', постоји архнва претседничка н Мипнстарског 
савега, a г. Милаи Сршкић je жив na се може до- 
зиати шта je у ствари. 

Ja држнм да сам у најмању руку обманут од 
г. Бал>ића и према томе закључујем да ни ово пн- 
смо mije постојало. Кад смо ми лаиЈСке године, иас 
стотину и неколико, потписали интерпелацију због 
г. Бјеланчића и теговог рада и тражили ултима- 
тум, да се једанпут и то питање разгледа и пре- 
чисти, оида су г. Никола Прека и још неколико 
његових другова из његовога круга потпнсали је- 
дио писмо 11ретсед11ику владе, писмо ултимативног 
карактера, којим су тражили да се, ако r. Бјелан- 
4iili ne остане na своме положају, онн повлаче из 
свакога сарадииштва. Неоспорно je да иико mije у 
стању да забрани г. Бал>ићу, да потпише такав акт, 
а.ти постоји нешто друго што долази после тога, 
a даје р^аву Слнку. Ja сам пптао г, Баљића пред 
Миланом БожпНем, je ли истпна да je он iioTimcao 
то писмо, Он MU je тада рекао: нисам. Онда сам 
ja mrrao г. др. Милаиа Сршкића, који je ono у 
друштву г. Милана Божића, да ли je on г. Баљић, 
писмо потписао и г. Сршкић je рекао да je потпи- 
сао. (Жагор). On je, господо, менн казао да mije 
iioTimcao, a после je г. CpuiKiiti казао да јесте. 

A no други пут кад сам га miTaio пред г. Hnn- 
ковићем Трипком да ли je потписао, казао ми je: 
na да ii јесам ima то смета. Па што, r. Баљићу ни- 
сте одмах казалп да јесте. 

Даље, господо, овде je уведено у дискусију и 
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друштво »Гајрет«. Друштво »Гајрет« ужива углед 
једног културиог и лепог друштва. Рад његов ие 
може инко критиковати, a да crno просјачи и да 
тражи свуда за себе све што може каћи, то се знз, 
на пример половина наших муслнмапа дају као 
прилог »ГХјрету« бајрамске кошнцс и то je уве- 
деио као обичај. Сви се муслимани иајвише инте- 
ресују arpapiroM огиитетом, na ако je друштво »Гај- 
рет« овде заузело једно пеисправио глсдиште, то 
би се могло приписаги само оинма којн га воде. 
Нрсма томе никаква грешка друштву >Гајрет« ne 
може се приписата. 

Унапрсд сам казао да мн послаиицп из Босне 
и Херцеговиие никада нисмо нмали вдмеру да бра- 
иимо Хусејина КадиИа, он je за нас престао бпти 
друг и то je речепо и када je поднесеиа интерпе- 
ладнја, али ни овнм се неће постићи ono што се 
MULVIH, јер дшашњи наш захтев o сузбијању коруп- 
ције тако je бедан, да ми не иерујемо да he on битп 
кажњен, ако се ne допесе нов закоп са повратпом 
снагом, na после да се o томе претреса. Докле ми 
■се морамо заузетп ne само да се Хусејпп Кадић из- 
да суду него да се што пре донесе закоп o коруп- 
цији са строгпм одредбама и повратпом снаго.м бар 
за десет година упатраг. 

Ja сам, господо, приметио и впдео у разговору 
са послапицима и нз опозпцпје и из владнпе већи- 
ке, да je велика Belmna народнпх послаппка распо- 
ложена да раде свпм силама na сузбпјању коруп- 
ције. Ми би требало без обзнра на клубове и nap- 
тијска мишљења да оспујемо удружења и клубове 
за сузбијање корупцпје и то без обзира na паргиј- 
ску боју, да се ми чистимо међу собом, na ако je 
шзфребно и у Краљевској влади да чистпмо. A ако 
тим путем ne пођемо, ми ћемо имагго прилике да 
видпмо неке пове Хусејипе Каднће, који he TaiKolje 
завирпти у хапс због .пових афера. Ако хоћемо да 
пођемо тим путем ми морамо имати за пример и 
Фрапцуску. Mn смо na положају Миппстарства шу- 
ма н руда трпели пуппх 10 годшга Ставпске, a ппко 
ne би суђен и осуђен, и зато вас молим да Хусејина 
Кадића издамо суду, али ja попавл>ам да пнкако ne 
треба шему судити no овим благпм парагр'афима 
Kfjjn сада важе пего no новоме закону који би се 
имао тек да допесе, са повратпом спагом, за бар 
десет годнпа упатраг. 

Потпрстседиик др. Коста nonoBuh: Има реч r. 
Салих Баљић. 

Салих Баљић: Ja сам се надао да he се г. Рн- 
ста Ђокић, старп наш муслимапски прнјатељ, дапас 
да очеше o мене n зато сам одмах упао и проге- 
ствовао na one речи које je упутио na адресу бивше 
Лугословепске муслпмапске оргапизацпје, којој 
сам ja био члап и претставпик: да смо ми тада под- 
метали пож под грло кад се гласало за Впдовдапскп 
устав. A то nuje истппа, јер што се тиче arpapnora 
питања ми смо у споразуму са Краљевском владом 
и тадашњпм Миппстром за аграрпу ре(})орму, да- 
пашњим Претседником владе г. Узуновићем, na је- 
дан лојалап, братскп, југословепскп и витешки a ne 
само политички пачнп, решпли ово питање. И тадз 
je дапашњп Претседпик владе казао, кад су неки 
из опозиције, којима je припадао n г. Ђокпћ, пре- 
бацпвалп како су Турци дигли nape n како су пла- 
henn, изјавпо да пптп једпогодшппЈП хак ne прет- 
ставља своту за коју je ликипдпрапо пнтап.е кмет- 
скнх селпшта у Bocnn n Хсрцеговпнп. 

Зато, господо, ja то одбпјам јер je било доста 

трзавица, било je доста тешких трзавица и верских 
n племепскпх, a ви зпате да смо ми увек виооко 
држали барјак у иптересу једпнства n у пптерссу 
целнпе оие државе. Г. Ђокић ne чппи услугу nainoj 
ствари a пајмање нашем другу r. Хасанбеповићу 
кад попово потеже оио ппсмо које су неки naum 
друговп потппсали запретившп у њему изласком 
из клуба. Јер, и сам г. Хасанбеговић je призпао да 
je ово nncMo постојало и да му je дато било овла- 
шћење да се њиме послужп, n ако on од тога овла- 
шћења —■ каже— mije учипио употребу. Господо 
народни послапнци, ja опет попављам да mi најма- 
ње нисам имао накану, да ову ствар изпосим, јер 
сам ja човек којп зна да држи своју реч и да ne 
чипн употребу од докумената који on моглп да ба- 
це ружпу светлост na пекога, у овом случају na r. 
Хасанбеговића и na друштво »Гајрет«, које смо ми 
овде тако часпо брапили, нападајући само Хусејипа 
Кадића, који je својим злочипачким поступком мо- 
iao n ово друштво и своје другове да оцрпп, n 
који je тиме дао поаода да се овде o п.има у lla- 
1)од11ој скупштини расправља. Ja сам тада дао реч 
г. др. XacanueruBnliy да нећу учинити употребу од 
овога na je писам nn чшшо. Иитам те Авдо, je ли 
тако? (Г, др. A. Хвсанбеговић: Јесте!) И ja сам шо- 
ју реч одржао. 

Што се тпче овога ппсма кије je упућеио Ирет- 
седпику владе г. др. Сршкићу у погледу Беланчи- 
ha, ствар стоји овако: нас пеколпко другова пз ила- 
дипе већине и опозиције упутплп смо гш-смо Прет- 
седпику владе и затражилн да се интерпелација o 
Белапчнћу једаппут расправп, јер се na ову ствар 
већ почело да гледа племенскнм очима и да добија 
племепгкп карактер, изјавл.ују{ш да ne можемо до- 
пустити да се ona и даље na TOJ осповп развија. Ja 
се, драги Рнсто, овога ne стидим, јер су ту ннтер- 
пелацпју потписалп n пародпи послаппцп који се 
јаил>ају суду кад nx je Бeлanчиh тужно, док тн пе- 
iiLin да се јавпш, него се кријеш за посланички 
имунитет, као што je то учпнпо паш уважепи друг 
r. Милап Божић. Ирема гоме пемаш права да по- 
кушаваш тим пнсмом бацити iia мепе пеку л>агу 
кад ме питаш јесам ли ji ja узео у одбрапу г. Белап- 
чића. Јер, ja сам и лапске годппе овде приликом 
претреса буџета Мпппстарства шума n рудппка na- 
јавио, да влада треба да поштује права народног 
послника n да се osa пптерпелација једанпут рас- 
прави. Кад je мени г. Ђокић рекао: »Ila ти сп пиг- 
писао једпо писмо у одбрапу Беланчића«, ja сам 
одговорио: »Јесам, Ристо, али онако, како сам већ 
горе рвкао«, и мислпм да je то доста, јер ja ннсам 
дволпчап човек да na једпоме месту развијам зе- 
лени барјак a да се na другој страни грувам у na- 
ционална npca н да прикривам извесне ствари. (()- 
добрвање). 

Погпрстссдпик др. Авдо Хасанбегови!!: Има 
1)еч г. Павао Матица. 

Павао Матица: Господо, r. Риста Ђокић иза- 
зива и мепе n све Хриатс чииовнике. (Жагор na ле- 
вици). Он те чиновнике непрестано апострофнра. 
Радн гога кажимо отворено и искрено да on nac 
све скупа изазпва. (Жагор и протести). Е, госпо- 
до, то je срамота дасе у нашем, југословепском 
Парламенту, можемо овако изазивати. (Протести). 

A ja hy овде, господо, да копстатујем следеће: 
Осуђивање од črpane Братипске благајне, које je г. 
Ђокић овде спомепуо, пије било за време мога ми- 
пистровања, нити je за време мога министрбвања 
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та cuora сиала, јер je u балка проиала upe него 
што сам ja Gno мшшстар. Међушм, г. Риста Ђокић 
апорстрофира мене као кршца тога. Шта то зиачи? 

Друго, овде je on гопорио н o исилатн радника. 
Ла сам прошао три рудиика, и свуда сам слушао 
радничке захтеве, свуда сам говорио иајпријатпије, 
гако, да. су onu моглн дсј мени изиесу cue cuojo 
тсшкоће. Mciiu су се радинци иотужили што се ru- 
ne исплата њихових илага. Ja могу pehu, када сам 
постао MiiiiHcrap, да je оида исплата радинка била у 
заостатку за пуиа три месеца. Ja сам сс кроз целу 
1931-5 r. трудио да донедем те стпарн у ред и склад. 
Ja вам могу pehu, да су no Божићу 1933 год. за 
католнчки Bo>Knli оилн uciuialienH сви католпчкп 
радницИ) a за православшј Bo>Kiiii бплн су испла- 
iieiiii спи праиосланпи радиицн. Онда су дошли иа 
ред радници муслимани, na су н onu били испла- 
henn, тако да су бпли свп радппцн исплаћени. Тако 
сам ja радно у Мппистарству шума и рудпика. 
Шта треба да зпачп овако крнво говорење, и ова- 
ко провоцирањс? 

Шго се тине аутомобила ja liy нам ()eiin само 
ово. Министар шума и рудппка y>iaiBa аутомибил 
од »Шипада« још од 1925 год. (Гласови на левици: 
Зашто?) Ja то ие знам. Ja сам затскао такву ситуа- 
цију. (Жагор.) Ja сам нашао ту ситуадију. Овај 
ауто, којнм су се миинстри шума н руда још upe 
меие возили, дат 1925 мниистру шума и рудиика. 
(Рпста Ђокик: A шта lie радио na аутомобнлу? — 
СветмсдпВ Kohepa; Да чује тебе кад говориш. — 
Смех.) Taj ауто je иабанл.еи 1925 год. Ja и ие зпам 
ко je онда био министар шума и рудника, и тај 
ауго, до 1933 год., накои 8 годниа, израбмо се пот- 
iiviio и иостајала je потреба за поиравку, за гене- 
ралну репаратуру. l"eiiepa.iiiy репаратуру ja сам од 
„Шипада" Ђражио, будућн да сам се морао у посу- 
beuoM ауту возити. Ja сам се као мииистар 2 и no 
мссеца служио nocyl)eniiM аутомобилом, a тражно 
сам да тај ауто, који je »Шппадоно« власппттво, 
даду поправитп. Колпко сам ja чуо, „Шппад" je 
добпо пшуду према KOJOJ бн ra геиералнл ре- 
паратура стајала око 90.000.— до 100.000.— ди- 
napa. (Жагор na левицн). Тако са.м ja чуо! Из- 
волпте прпмпти na зпање, да ja целу ствар ни- 
сам водно. (Рпста Ђокић: Иаредио cn ти то! — 
Жигор.) To je аутономпо друштво. 11 то je опег 
подвала од г. Рпсте TiOKiilia. I loimo je Управ- 
ии одбор »Шшшда« нпдео да lie та репаратура 
толнко стајатп, 6y,4\liii да се ауто толико пстро- 
iniio, одлучпо je да иапавп нов а\то. Где су тај 
ауто пабавили, од које фирме; могу иам pehu да 
ja то ne знам. Г. Ђокић могуће зна^ a ja ства1)по 
ne зпам. Ja сам добпо пакоп што сам се возпо у 
посу1)епом аутомобнлу у месецу повембру а\т<), 
али ne ja, nero стварпо Мпппстарство. Taj ауто о- 
crao je у Министарству шума и рудЈтка и двлје сле- 
дећем мииистру na расположеп.у. Такву сам пр;жсу 
ja затекао (др. Kciuciciinh: Какану праксу?) Госпо- 
дине КешелЈевпКу, ако вп хоћете o том [гаташу да 
гоиоримо, опда пемојте пптерпелнсати само Матп- 
uy nero све мппистре који су од 1925 године билп 
na томе иесту. 

1 псподо, видпте, ja говорни o овим стварпма, 
a r. T>OKII1I je nunopno u корупцији. Ако би ce она 
акта пз којих ce видп да je on хтео да врши сва- 
којаке послоне иа рудницимв пзвадпла сва на cvn- 
це, опда би смо видели кога l.e raj закоп o Kopvn- 

цијп пигодити. (Рчста ЂокчИ: Иокажите их1) 
Потпрстседиии др. Коста Поповић: Има реч г. 

Риста Ђокић ради ЛИЧНОГ објаши.ења. 
Риста Ђокић: Господо, ja видим no самој љут- 

њп r. бпвшег Министра Матнце да сам ra у праиу 
жицу погодно. Узмимо сва његова оцравдања на 
страиу, али шта he му два аутомобила? Он има је- 
дан редовап аутомобпл од Мпппстарства шума u 
рудппка, a коме he onaj други од »Шнпада«? Hehe 
ваљда члгава комора за ваиа ики! Коме je треоао 
радио у аутомобилу, којн још шико nuje увео? Па 
остало iberoBo понашање n радовп! Иека on мени 
прети, али нека одмах и допесе те књиге старо- 
ставпе. Само зпамо да je on бао одмеишк n у сво- 
јој Владп, да je за Босну лпферовао своје кумове 
и iicniicMene људе за шумаре, a то би доказалц и 
моја пптерпелацпја. 

Г. Матпца ocraje дужаш одговора за постав- 
љање његовог брата за члана Управиог одоора 
Жељезаре у Зешшн. 

Ja тврднм опет да je Салих Ваљпћ мепи први 
пут казао да nnje попшсао otio писмо, a други пут 
пред HniiicoBnheM Т^жпком, казао je: na да н је- 
са.м, inra то смета. 

Потпретседник др. Коста Поповић: Има реч г. 
Мплап Петковић, 

Милаи Петковић: Господо пародпи посланици, 
једпо скромпо, алп врло важпо привредпо и со- 
цнјалп пптање у току свога решавања, почело je 
узимати такав обрт, да постапе круппо политнчко 
и парламептарпо питање са спмптомпма коруц- 
ције и кримипалптета. Ja ово питање, господо, na- 
звах скромппм, јер под овпм пптањем у овом слу- 
чају подразумевам само завршпп део аграрпе р"с- 
форме у бившој Боспн и Херцеговипи уколико ce 
ова arpapna ре(|)орма односи na лпквидацију феу- 
далппх аграрппх  одпоса. 

Господо народпп послапицп, скапдалозаи до- 
ral)aj, назвап сарајевском афером са беглучким об- 
везпицама, толпко je тежак, толнко je ружап n то- 
лико je деликатап да му ne треба, господо народни 
послапицп, НИШТВ додаватп и ппшта одузпмати. 
Посматрап овај ружан и срамап догађај, господо, 
сам no себи, опакав какав je у суштини и пстппи, о- 
вај скапдалозпп допфај толпко je тежак да наш 
пацпопалпи iionoc n nam пациопалпи морал једва 
издржавају прптпсак овога терета. Исто тако, го- 
СПОДО пародпи послаппцп, ne треба пншта пи оду- 
зиматн од овога срампог дога1)аја, јер on no својој 
дслнкатпостп ваппје н тражн закопску сапкцнју за 
све one који су билп учесници n саучесници у овој 
срампој, прљавој и корупцпопашкој криминалној 
работи. 

Господо пародпи послапицп, no стпцају сампх 
прилика и rio фактичном стању ствари Moje je име 
неколико пута спомињано у овој дпскуспјп у ово- 
ме Дому, a н сам господнм Прстседппк Народпе 
скупштине; дајући објашњење и обавештење na 
говоре поједпппх r.r. народних послаппка, na скуп- 
штипској седппцп од четвртка, рекао je у том свом 
обавештењу n објашњењу између осталога н ово: 
,,У iMOMeiiTv кад je отпочела дискусија, дпевпп рсд 
je исправљен утолико, што овај закопскл предлог 
иије само предлог г. Хусеипа Кадића, nero je eno- 
jen заједпо ca предлогом г. Мплапа Петковића." 

И овом констатацијом ja сам задужеп да дам 
реч no овом пптању, a оспм тога задужеп сам и 
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као народни послапнк уогиите, a спецпјалпо као 
народни послаиик Среза власеничког, na чијој се 
триторнји једап део ове срамне а(|)ере одиграо и 
започео. Господо т\род.ии послапици, ja имам irj 
само пуно прапо него и пуну дужност, да као je- 
дан од иницијатора овог законског предлога, да- 
днем својуреч овдеуНародној скупштини, у име 
своје и у име vupebciie и nonpeljene пранде и мо- 
рала целокупног namer народа. Зато ja молим гос- 
поду пародне посланике, и ако се већ oceha изве- 
стан замор после четвородневне дискусије no ово- 
ме предмету, ja молнм господу пародпе посланнке 
да имају стргтл.епит и да се сагласе с тим, да јв 
даднем мало опширније обавештење н објаши.е- 
ње o моме законском предлогу, који се спомиње у 
овом питању, онако како сам гп ja подпео и шта 
сам ja мислио да се постигне и учини са мојнм за- 
копским предлогом. 

()иде су господа иародин посланици, некн пред- 
говорници утврдили да je г. Хусеин Кадић десе- 
тог јуна подЕ1ео Скупштини свој законски предлог 
o изменама н допунама Закона o аграриој рефор- 
ми у бившој Босни н Хе1)це1-овини, a да сам ja, 
као што je тачио, подпо свој законски предлог 13 
јуна. 10 јуна саогшпен je Народној скупштини пред- 
лог г. Хусенна Кадића, a мој je поднет Скупштини 
13 јуна и 14 o њему je допесено решење, примљена 
хитиост и упућен одбору на рад. Потребио je зато 
ла ми омогуИите и дозволите, да ja овде прочитам 
првобитпи мој законски предлог. Ово je потребно, 
господо, н зато, јер су мпоги иашидруговн потпи- 
сали и мој законски предлог, ослањајући се пот- 
пуио na мој образ лнчно и na тај начии мене за- 
дужили да ja овде јавпо у Народпој скупштини кп- 
жем, да ако пма икакве кривнце поводом подноше- 
ња мога законског предлога, ту крнвицу ja при- 
мам потиуно на себе, a господи потписмицнма бла- 
годарим, mro су имали толико поверења и лотпн- 
сали тај законсми предлог. Зато, господо, потреб- 
но je, право je и има места да ми се дозволи да ja 
прочитам тај мој првобитни законски чредлог. Го- 
сподо, мој првобитии ваконски предлог подиешен 
je самосталпо Народној скупштини, a ne заједнич- 
ки са предлогом г. Хусејима Кадића. Onaj закои- 
ски мој предлог гласн овако: 

ЗАКОН 
o 

Измеиама н допунам i Закона o беглучким земл.а- 
ма у  Босни  н Херцегонннн  од 3-Х11-1928 године 

Бр. 38700 са изменама и доиунама 

§ 1. 
У року од једне године даиа, ii()e;uiiil)eii у чла- 

ну 11 Закона o беглучким земљама v Boemi и Хер- 
цеговипи 3. ХП. 1928 годнне бр. 38700 за подпо- 
тење споразуммих пријама продужује се јот за 
једну годипу даиа рачунајућИ од дана ступап.а na 
сиагу овога закона. 

Ово продужење важи и за све one споразумпе 
прнјаве које су биле одбијеие ради тога што пису 
биле поднешене благовремено. 

§ 2 
Члан 23 Закоиа o беглучкнм земл.ама у ВОСНИ 

и Херцеговини од 3. ХП. 1928 годипе бр. 38700 ме- 
и>а се и гласи: 

Сии недбкончани спорови, o којима говори 
чл. ■23 Закона o беглучким земл>ама од 3-XIi-1928 
Бр. 38700, заметпути no беглучкој уредби од 12- 
V-1921 године, имају се расправити и довршитп v 
складу са одредбама Закопа o беглучким земља- 
ма у Босни и Херцеговппи од 3-Х11-1928 годипе 
Бр. 38700 уколико су захтени ставл.епи до 1 јануа- 
ра 1928 године. 

Исто тако imajv се расправити и-довртитп 
no одредбама помепутог Закопа од 3-Х11-1928 ro- 
дипе и опи спорови којн cv заметнутп no одредба- 
ма беглучке уредбе од 12-V-1921 године, али су 
одбијени a лпмипе или с мотивацпјом да потра- 
живач mije успео доказати да пок sa стапл>ање 
захтева nuje пропустио својом кривицрм. 

Расправљање no споровпма предвиђеним у 
Tpehoj алипеји овога ггараграфа има се провести и 
у случајевима, где je одпоспа enopna земл.а пре- 
шла у друге руке до ступања na снагу овога за- 
кона. 

§3 
За сва ona земл>итта, која (су саставни део) 

претстаил.ају саставпп део пзвеспог бпвшег кмег- 
ског селишта, a нпсу као таква бпла упесепа у зем- 
љишним књигаиа, и на које пије био подпесеп за- 
хтев no беглучкој уредбп од 12-V-1921 годипе 
због тога, mro су та землтшта сматрапа кметским, 
може се у року од једне годипе дана рачунајући 
од дана ступања na снагу овога закопа, ставити 
захтев н тај се пма расправл>ати и решити no чл. 
7 беглучке уредбе од 12-V-1921 годппе, одпоспо 
Закока o беглучким землзама од 3-Х11-1928 годипе 
бр. 38700. 

§4 
Onaj закон ступа na снагу ca дапом његовог 

обнародовања у „Службеним повипама". 

9 јуна 1933 годппе 
Београд. 

Милац Петковић, с. р. 
пародпи послапнк 

Ово je, господо, дословап текст и редакцнја 
првобитпог законског предлога. Ако сте пажљнво 
пратили, моглп сте уочити да се у овоме моме за- 
копском предлогу ни o чему другом не ради, пего 
o поновном оспажаваљу извеспих закомскнх одре- 
даба оног беглучког Закопа од 3-Х11-1928 године, 
тако да у овом мом закопском предлогу пема ни- 
чега noBor, сем једипо у § 3 где се говори, да 
се сада no овом закону могу попово ставити за- 
хтепи na ona земл.ишта која преставл>ају састав- 
ни део извесног бивтег кметског селишта и која 
cv као таква сматрапа, али која као таква HHCV 
била унешена у грунтовне књиге. Зато што je 
земљорадник та земљишта сматрао као своја, 
nnjc благопремепо подпсо захтев, то му сс no ово- 
ме моме закопском предлогу даје Morvlmocr да 
то сада учипп. 

Ja вас молим да ми дозволите, кад смо већ 
npn вавршетку расправе o овом важном и крупном 
гттању, да и образложим, шта je мепе руководило 
да овај закопски предлог поднесем. 

Господо народни лослаппци, доба после ве- 
ликог Светског рата истакло je пеодолтву потребу 
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п наметнуло дужност сиима државама н народима 
да се чрегулишу питања великог броја оних који 
живе од земљорадње. Решавање тих питања тра- 
жили су разлози социјалне правичности и нужде, 
разлозн л.удског поноса, a често пута опортунн- 
тет н депиза једнакост, братство и слобода. Због 
ових разлога није се и код мас im мислнло a ни 
хтело остати без осеНања и разумевања за ову 
кародну цотрсбу, na Je великим гестом iiainer уз- 
вишеног Краља Александра после ослобо1)е1ва и 
уједињења учињено у овоме погледу то, дасубиле 
донете претходие одредбе за прнпрему аграрие ре- 
форме од 25-11-1919 год. Овс претходне одредбе и- 
мале су за цил да |)сгулншу н peuie аграрпе одно- 
cc у нашој отаџбини no девизи: земл>а ономе који 
je обрађује. Ha овим основним темељима аграрног 
закона базирају сви аграрћи закрни на територији 
бивше Боспе и Херцеговине који су касније доне- 
сепи у un.i.v решавања овога питања. 

Ma колико да Je било добре вол>е да ови за- 
кони буду савршени у сваком погледу, ипак су 
остале празнине и педостатци који су запажени TO- 
KOM провађања тога Закона, Овај мој законски 
предлог и mije имао никакве друге тендеднције, 
осим те да те празнине и недостаткс п неправду 
за многе земљрраднике и многе земл>овласнике на 
интерссованој територији уклони, да бн се што 
потпуније и v ncTiiim пронео прппцип: земља оно- 
ие ко je рбрађује. Јер често пута у ре111аваи>у ово- 
га питан.а играле су пресудну улогу (^ормалпостн, 
па које nam исуки и неписмени сел.ак mije ни Mo- 
rao мислити, да lie он због тих формалиости јед- 

/ иога дана постати пролетер, без земл.о, a TO je, по- 
ред других формалности, био нарочито рок за 
подношење захтева no беглучкој уредби којн je 
био врло кратак. 

Господо народни iioc.iaimuii. чссто nvra и у 
миого случајева она пбзната душевност нашег на« 
рода ниј€ дозвољавала најбољим и најувиђавнијим 
земл.оралиицима и земл>овлас11ицима да nocrviie 
no одрслоама и прописнма закопа, јер су сматрали 
тужбе n парничења недостојним, a нарочито пар- 
ничење са оппм људима са којим cv д\то јели со 
и хлеб и били везани иеНУСобним интересима. Че- 
сто пута m душевни n неуки земљишни аграрно- 
реформни интересенти нису mi зпалп mi могли 
знати шта треба да раде или да ne раде, na да се 
питање њихове егзпстеппнје penin ппавелпо и чо- 
вечно. Ero, господо, те и такве недоумице и nev- 
кости v иногим случајевима биле cv разлог да до- 
песени arnapno-pediooMim закони nncv дошли у- 
век и v свлком случају до пуног изражаја n прп- 
мене na територији бив. Боспе и Херпеговипе она- 
ко, како |е њихов законодавац имчо намеоу и же- 
љу, {До Никола Кешељевић: У Војводини још ti 
rone!') Због тога ie саспнм \,.\ич'по, оппаилппо м 
мулоо било. mro ie у Закону o беглучким земљама 
oi 3 леиембпа 1924 голипе лопесепа одредба V и.с- 
говом 11 чл. no којој олпелбп држава пррузима у 
корист односних земљооадника нли земл>орад- 
ничких поролица! ono беглучке земље за којс то 
затраже, заједно или споразумно заинтересовани 
земљоралник и зеиљовласник, nn макап да на те 
земл.е пије био стављен захтев no беглучкој уред- 
би од 21_ ма\а 1921 голине или пко je био стављен 
захтев r/a ie земљорадник олбијен од захтева. О- 
вом одредбом 11 чл. поправл.епо je у мпогоме ono 

што je било пропуштено према рапијој беглучкој 
уреДби од 12-V-1921 годипе. Па и поред ове врло 
оправдане и умесне одредбе 11 члана, остало je 
нерешено још доста случајева пз обласш беглучке 
arpapne реформе na територпји dnu. Bočne н Хор- 
цеговине, јер je и ова одредба чл. 11 важила само 
једну годпну дана од дана ступања на снагу За- 
кона од 3 децембра 1928 годипе na су многи за- 
касппли да се корпсте овом законском благодатц 
Због истпх ових мотива и истог циља бпло je по- 
требпо још пајмап.е за једпу годну дана проду- 
житп важност овог 11 чл. поменутог Закона o Ge- 
глучким земљама у Восни и Херцеговини, na се 
je то овпм мојпм закопским предлогом хтело и 
желело nocrnlin. 

Како сам напред рекао сви нашп аграрпи за- 
кони na и они закопи на територији бивше Боспе 
и Херцеговине узпмају за своју оспову ono осиов- 
no пачело: Земља ономе ко je o6pahyje, a то на- 
чело оснива се na правичности, самосталпости и 
слободи. 

Разлози социјалне правде диктовали су, да се 
земЛ)Ораднику ne само даде земл>а, пего да му со 
обезбеди и мипимум егзнстепиије, a разлози опор- 
тунитета и пациопалпог морала диктовали су, дђ 
се даде и оштета земљовласпицима за земљу која 
се предаје у nvno властпптво земљорадницима. 
Разлозн пационалпе екопомнје диктовалн су са- 
мосталност и пуну својипу малим земл.опоседни- 
цпма. Тако1)С разлози националне и државне поли- 
тнке за одбрану отаџбине дпктовали cv пуну са- 
мосталност и cnojnnv малим земљопоседницимај 
везујући пх тако преко земл.е за отаџбш^. Опим 
разлозима, ja сам се, господо, руководио кад сам 
поднео Народпој скупштини мој закопски предлог 
v намери да се поправи ono што се jom може по- 
правити. Лер, познати cv, господо, н случајеви, KO- 
JU cv настали у Боспн и Хепцеговппп, приликом 
прпмепе важећих аграрно-реформних закона. a то 
je, да je био већи број сел.ачкнх породипа у Босии. 
које би остале без земл.е и кррва пад главом, да се 
nnje корекпијама n допунама овоме закону прите- 
кло v помоћ овим певол.пипима. A има, господо, 
n таквих случајева, гле бп мањи земљовласници, 
које je захватила аграрна реформа, остали без о- 
ттете. ако се исправкама и допунама закону, не 
би и п.има прптекло у noMoh. Познато je n то, да 
je била mv терпторијп бпвше Боспе и Херцеговиме 
пролпвепа крв и с једпе и с друге стране, због 
псдовол.пс јасности и празнина v 3aKonv, и због, 
често nvra, KPVTOF примењивања закона, као и 
кршења закопа са стране његовнх извршилаца. 

Да onv TBpnmv докажем. нека ми je дозвол>е- 
(io ла копстатујем слепеће. Урепба o nocrvnamv ca 
беглучким земЛ)ама v Боспи н ХерцеговИНИ, од 12- 
V-1921 голипе н нарелба o пррвађању ове уредбе, 
имале cv nvnv законску снагу, до њихове заиене 
Закоиом o беглучким земљама од 1928 год. У тој 
плрепби од 10 jvna 1921 године o проваћању бе- 
^iv4Ke урелбе v трећој алинеји дрзвољавају се и 
накнадне upnjane захтева na беглучке земл>е под 
два услова, и то: Прво, ако потраживач локаже да 
je без своје крнвнце nponvcTno први рок за под- 
ношење захтева, и друго. ако олпосно cnopno зем- 
л.шпте. mije већ лолел.епо дpvгoм земљораднику 
no беглучкој уредби. Дакле, за одбијање или при- 
мање овог накнадног захтева претпоставља се и 
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граже се извесне иследне радње и доказпи посту- 
пак, којим се утврђују извесне чињенице, no ко- 
јима се може утврдити, je ли накнадни потраживач 
пропустио први рок без своје кривице за подно- 
шење захтева и je лн спорио земљиште додељено 
другом земљораднпку, no уредби од 1921 годиие. 
Међутим, господо, противио јасној одредби овс 
наредбе, која je имала спагу закона, бнвша Аграр- 
na дирекција за Босну и Херцеговипу у Сарајеву, 
издала je поверлЈНВ распис 7 jvna 1927 годипе под 
бр. 99, и у том поверлЈИВом распису рекла je од 
речи до речи ово: 

„Накнадне пријаве предате по^ле 18-X-1921i 
годипе, аграрни делегатн нмају алимине забацнти, 
без права na жалбу, и o томе обавеститн прија- 
теље." 

Тада je, господо, на челу Аграрне дирекције 
био човек, који се сада, овога часа, И већ од пре 
неколико дана наиази под притвором окружног 
суда у Сарајеву. Ова поверл.ива наредба последи- 
ца je оидашњих политичких нрилика и партиско 
политичких комбипација. Ми смо сви свесни тога, 
али, господо, овом поверл>нвс)м паредбом, овим 
поверЛЈИвим расписом, опозваи, повучен и погажен 
je једаи позитиван закон, a то се расписом пијс 

"могло ни смело учинити. (Дп. Иикола Ксшељеви^: 
Али тако се сталио ради!) Овпм распнсом, госпо- 
до, грубо je погажен, како рекох, позитиван за- 
КОН, јер je њиме iiapeI)eiio забациван.е иакнадпнх 
пријава iia беглучке зсмл.с, a лимине, и без права 
jra жалбу, и ако je био прописап sa сваки случај 
доказпи поступак н утврђивање извесних мии.с- 
ница. 

Ha основу оваквих мротивзакоиптнх распнса 
Аграрпе дирекпије нздавали су аграрни делегатм 
одлуке no накнадним захтевима n одбијали све та- 
кве земл>орадпике a лимипе или са мотивацијом, 
да нису доказали да cv без своје кривице пропу- 
стили први рок за подпошењс захтева. 

Потпрстселппк др. Коста Поповић: Господнпе 
послапиче, молпм Вас да скратите свој говор, no- 
mro имате nnano да говорите свегл пола сата. 

Милан Петковић (настапл.а-): Извините госпо- 
диле Претседииче, ja сам овде заинтересоран, a 
с обзиром да сам последњи говорник no овој ства- 
ри, иолим Вас да Mir дозволите да кажем све тто 
имам да кажем. 

Ja мислпм, господо, да je ол велике важпости 
да ja дам Наролпој скгпштнпи бар сала иакпадпо. 
када Јгисам пмао MorvlniocTH да то учиним npe, nv- 
на nfiiainif.cn.a и обавештеп.п o томе, зашто сам 
поднео онаки законски предлог. 

Оваквим самовољним и самовласним гкпча- 
њем |едне јасне законске одредбо од стране бивше 
Агплрпе дирекцпјс за Bocnv и Херцеговпну у Ca- 
pa ionv, ne само да je погажсп закон пего ie чак и 
неппавелно нанесена штета и угрожена егзистен- 
nnin многих песпећних земл.опалпичкпх поподпца 
v бившо) Ročnu и Херцеговипп. na je многима npe- 
тилп опаспост да се потп\'по поолетеризирају, из- 
губнвттти и коов над гллпом. Зато je било неопход- 
no потоебно овим законом испоавити OBV rpv6v 
roemKV n последиие ствагоаша ван снаге позптпп- 
них законских олоедаба. које |е учинила поменута 
Агопппл липекпп^п под упоавом n воћством. како 
рекох. човека. кош сада седи за те и сличне ствари 
у притвору сарајевског окружпог суда. 

Ta исправка изврцена je овим иојим закоп- 
ским предлогом у његовом § 2, јер je тамо речено 
да CBii педокопчапи спорови, који cv заметпути no 
беглучкој урсдбн од 1921 године, a поведени су 
npe 1 јануара 1928 године, да се свп тп недоврше- 
nn спорови имају понова узети у поцтупак и npe- 
трес. Исто тако, господо, овим првим параграфом 
даје се могуНпост да се расправе н реше no Закопу 
o беглучкпм земљама од 1928 године и они спо- 
рови у којима су потраживачи одбијени са моти- 
вацијом да потраживач пије успео да докаже да 
je првп рок пропустио без своје кривице. Било je 
оправдапо овакве случајеве попово узетп у посту- 
пак и с обзиром na законску одредбу no којој се 
има утврдити, je ли рок пропуштеп без пли са 
крнвицом потраживача, a међутим у овоме погле- 
ду није во!)еп никакав поступак нити je вртепо до- 
казивање у томе правцу. 

Исто тако у складу je ca правним схватањем 
нашега парода да се праведпо расправе и докоп- 
чају спорови no Закону o беглучким земл>ама од 
1928 годипе и у оним случајевима, у којима je 
спорна земл>а прешла у друге и у треће руке. По 
народпом схватању и према фактичном стању, ова 
прекупл.ивапЈа нису вршена no нужди пего из грам- 
зљивости и имала су за цнл. пзигравање тендеп- 
ција аграрпе ре(|)орме баш у току њепог нзво1)ења. 
(Тако je!) C roi'a je било оправда1го и у складу са 
народним схватањем i> вишем моралу, експропрп- 
сати ове и овакве земље у корист првог потражи- 
вача v колико тај испупи закопске услове. 

Ово сам ja, господо, тражио овим м.ојим за- 
конским предлогом, али пажалост nnje дошло до 
остварења. To je избачепо нз мога закопског пред- 
лога и речепо ми je, да бн се таквпм законским од- 
редбама из темелЈа порушио јавни и правпи nope- 
дак у нашој земљњ Тако су мени, господо, прав- 
ници објаснили. Избацили су ову одреДбу пз мо- 
га закрнског предлога, a додалн су опу законску 
одредбу због које je дошло до ове комеднје и о- 
вога скапдала, и ако уистини nnje морало до1ш. 
Јер, господо, макар колико се ja ne слагао ca опим 
дометцима и додацима моме закопском предлогу, 
ja ипак лојално изјављујем и призпајем, да ни у ре- 
дакцији закона оваквог, какав je сада, нема ослоп- 
ца, да се земл^а процјењује ск\'пл>е пего joj je nv- 
na, прометна вриједност. Не бацам, дакле, пи ja 
кривицу за' овај скандал na закон, пего на л.уде, 
којп су га у овом случају примењивали. 

Господо пародпи посланици, ja вас молим да 
ме извинете што сам био мало опшпрппјп, дајућн 
вам овај пзвештај n ово објашп.сп.о и обавеште- 
ii>e. Ово je, господо, било потребној јер je мпоги 
од паших другова потписника мога законског 
предлога мени у четири ока казао: „По Богу бра- 
те, пгга урадисте, због вас доведосмо у пепрплику 
и тежак положај, и земл.у и Парламенат, доведо- 
смо у питање част name земл>е и парода, и nac 
као пародпих послапика." Зато je бпло потребно 
да пам дам ово обапоштењс, образложеп.е n об- 
јашњење, какви су ме мотпви руководпли да под- 
песем овај и овакав закбпскп предлог. 

Господо пародпп посланици, ово питап.е no- 
ставл.епо je бпло одмах у почетку na једну, за мо- 
је схватање, погрешну основицу, Ово je питап.е, 
no моме схватању, у почетку почело да се третира 
и да се расправл>а и решава ne само као прнвред- 
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no и социјплио него исто толико и као полнтичко 
питање са извесном верском полптичком теиден- 
цијом ii позадином. (Чује се: To није тачно!) Ме- 
IIVTIIM, господо, ири решавању овога питан.а које 
je чисто привредно и социјално питан»е, ми се мо- 
рамо ослободитн свакога политичког елемента. И 
у вреиему законског проучавања опога питања ja 
сам сматрао, a и сада сматрлм, да je такпо гледање 
na оио питање у суштиии оппемно са духом и идео- 
логијом шестога јануара. По моме схватању, no 
цнл>евима и идеологнји шестога јануара, чији смо 
ми носноцн, могу постојатн извесне националме гру 
ne и редови друштвепн, и класе као прнвредии фа- 
ктор и иптересемти, али ти редови, групе и класо, 
као политичкн фактори и пптересенти, ие могу бнтн 
заједнице са покрајинским, вјерским и племенским 
карактером. Због тога сам се разилазио раније, a 
и сада се не слажем са опнма, уколико их jom има 
таквих, који хоће то пнтање да поставе и расправ- 
Л)ају, и као привредно и соиијално питање, али и 
као верско пнтаи.е, уколико cv нитересемтн no о- 
воме питап.у, с једне страпе a то су земл.овласпи- 
ци, претежним делом припадпици исламске верске 
заједпице. Ja се са овим глсдиштем не слажем и 
због друге иптересоваие страпе no овоме nn- 
raii.v, a то je због земл.орадника, међу којима има 
припадника свнх иаших племепа и копг1)егија. Ето 
зато IHTO je ово гштање имало све атрибуте na- 
mer прнвредпог, социјалпог n папионалпог пнта- 
n.a, ja и сада гледам nn то питаље као на пнтпи.е 
слоболпо од свих верскнх и племепских елемепата. 

Господо, neliv мпого исцрпл-ивати вашу стрп- 
л.ивост, ja iiv да при1)ем крају, али прилазећи запр- 
шетку свога излаган.а. ja морам ради илустрације 
да учппим још  пеколико копстатацнја. 

Ham уважени и поштрвани дп\т г. др. Мило- 
слав Стојалиповић. изазвап јуче једпом упадпцом 
и lanocTpodmnan. он нам je ca овогл места објас- 
иио, како je и na који начии јупак ове срамне и 
тетке афере Кадић, и ако je једне годипе био ira 
31 месту na кандидационој листн за Фииапснјскн 
одбоп, a r. др. Стојадиновић m осампаестом ме- 
CTV, лотао na осампаесто место и vmao v одбор, 
a г. Стојаднновић није vmao. Ono je. господо, ca- 
мо јелпа ииустрација јунака ове name срамне афе- 
ре. (Xnhepa: A и рада у Народпој cKvimnimn!') 

Дал.е, господо. jom једпа ствар аа нлустраци- 
iv. Je сматрам за потоебпо да опде капоменем jom 
једап сличан догаНај и ако ми nnie поијатпо да 
говорим o човвку који пије овде. Мало ми je ne- 
згодпо и олузнма ми много слободе и права no мо- 
ме схватању иорала да говорнм o новдеку v п.его- 
noj отсчтпости. ne hv због тога поећутати мпоге 
лруге ствари. Сам избор члапова v овај одбор за 
израду закопа o arpnimoj рефопми v северним и 
јужпим крпјевпма тако1)е je вотсп na један мисте- 
пиоаав нама необјашњив и пепозпат начин. (Одо- 
бравање,) Господо. постојала ie поакоа ОД почетка 
састапка овога парламепта, ла се v сваки одбор 
кшушлује no бановинама онолико ."ima. колнко na 
Kojv бановину отпплп no mesnnoi бројпој снази. 
Tv je праксх- вадржлла и nama .Ктословепгка na- 
ционална странка. И. госполо. nar неколико пре 
избора опога олбора поставили смо трошцу кан- 
лидата за улазак у овај одбор. мофу којпма nnie 
бно XvceiHn Каднћ него Т->улага Деовиши!!. Избор 
mije обавл.ен пи тога пи идућег дапа, него после 

4—5 дапа. Маједаппут na тој листн нема Ђулаге 
ДервишиНа, него место mera обрео се Хусејиц 
КадИћ. 

И ово je, господо, само за нлустрацију, како 
се овај човек гурао сам у све оДборе n у сва прва 
места. (Прпговори.) Ham уважепи и поттовани 
друг Мулалић, један од првопотписппка прве ин- 
терпелације, како je у сваком питап.у отворец ц 
искрен др\Т, on je ca овога.места казао да je и он 
и многи други другови и прИјатељи помагао Хусе- 
јипа КадИћа у подношењу његовог законског пред. 
лога и да je тада гласао и on a и мпоги други, a 
да нису знали ни o чему се радп, пису ни прочи- 
тали тога предлога. Опет мистериозпим путем и 
иачииом тај je човек пекако умео да придобије и 
задобије симпдтије другова.како оии сами призна< 
ју, те су га помогли за доиотење овог закопског 
предлога. Међугим, ja те cpehe писам нмао за мој 
закопски предлог, и ако je, како се сада видн, био 
бол.п н Kopncnnjn за зеиљу и парод. (Чује се: Ни- 
је закоп за то крив!) Али он je тај свој ваконски 
предлог искористио у своје личне сврхе, ja nep\-- 
јем да je и одбор извртно cne (|)ормалпостн прц 
пзра1)Нва11.у копачпе редакције овога закопа, и ако 
то не зпам позитпвпо, пошто ппјесам био члап о- 
вога одбора. 

Погпрстссдппк др. Коста Поповић: Молнм Пас 
господппе послапиче, да завршпте свој говор. 

МилЗјг neiKOBnli (паставл.а): Господо, потреб- 
но je да констатујем jom и ово, да je према из ja- 
mi једнбг високог функциопера Мипистарства rio- 
л^прпвреде, г. Хусејип Кадић сам лично редиго- 
вао и саставл>ао правилпик за овај Закон и у н>е- 
га уи^о свој „чардак" и то га упео тако, да се то 
име „чардак" може да чита из далека, јер je Штам- 
пан круппије, пего остале речи. Господо, ja xohv 
само да констатујс.м да je ona пзјава дошла од јед- 
иог високог (јјутсцпонера Миппстарства пол.огјрц- 
врсде. (Жагор, чује се: Ko je то?) И тако се пру- 
жила MorvhnocT г. Кади11у да on кроз овај свој 
правилник овјековечи свој „чардак". 

Кад je овај Закон пред Скупштином бно пот- 
пупо uspaljen и npomao кроз све формалности, 
кров које један закоп мора да прође, да би постао 
законои, дошла je после тога практнчпа примепа 
тога Закона. Кад се onaj Закон почео да прпмси.у 
je у пракси, г. Хусејип Кадпћ иалази се одједаппут 
са читавом пратн.ом у своме аутомобилу на Хап 
Пијеску у друттву бивтег директора Аграрпе ди- 
рекције, за кога опет понова кажем, да се овнх 
даиа у прптвору Окружпог суда у Сарајеву иала- 
зп и у друштву jom једпог чиповпика Аграрпог от- 
сека Дрипске бановине, да би помоћу тих и н>и- 
NODIIM прнсуством вршио моралпи притисак иа 
оне, којп су имали да врше процему и допосе пре- 
суде. 

Потпретседиии др. Коста nonoBuh: Молнм Вас 
да завршите cnoj говрр, јер je Bame време одавио 
протекло. 

Милан Петкови!"! (паставл.а): Ja морам да кои- 
статујсм са овога места jom и то, како je изврше- 
nn псплата за ликвидаиију једпом певсроватном 
филмском брзипом. Г. Хусејнп Кадић и jom шест 
нелепоседпика исцрпл>ују скоро сву суму. која je 
била одреНепа за Дрппску баповипу у 25 милиопа. 
Onu су узели суму од 21 и no мнлпопа тако да je 
за све остале много сиромашније земл.овласпике у 
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читавој Дринској бановини остало само сума од 
3 и no милиона. Овоме, господо, нс треба ника- 
кво!а коментара. 

Господо пародпи посланици, гтри запршетку 
гаога говора ja ne само као чопек, иего и као по- 
сланик оногб краја, у коме се такође једа« део one 
гнусне n срамне афере десио, иорам бити и јесам 
против оваквог рада и за његову најстрожију о- 
суду. Kao послаиик онога гладнога народа, који je 
ранијих година неплодност свога краја надоме- 
штавао шумским радовима и тако сс исхрањивао, 
a кога данас имаде без имало претеривања '50'' 
без хлеба; као посланик онога краја v коме v јед- 
noj општини од R00 домова има сада преко 100 до- 
мова, да немају ни sanoijaja хлеоа, a немају ништа 
жнво, као посланик тога наррда ja изјавл.ујем на- 
јоштрију осуду сиих правих криваца у onoj без- 
часној пљачки, ne желећи прејудицирати судску и- 
страгу и суђење. 

У пмс тога парода, no жел.п iberonoj и no њс- 
говбм изречном наређењу мени kao своме посла- 
miK\-, ja уз револт и протесте изјављујем да гла- 
сам за изручеље г. Хусејина Каднћа суду и уједно 
изјављујем жељу n апел na све позване, да сву 
строгост закона примене да кривци и злочинци у 
овој срамној афери оссте што јаче, да у овој зем- 
љи има реда и закона и да се ne може вршитн 
пл>ачка Fia/i државном и личном имовином без 
казпе. 

Потпретседипк др. Коста Поповнћ: Реч има 
пародпп посланик г. Душан Антоннјевић, 

Душлн Антоиијевнћ: Госиодо пародпп посла- 
ници, ja мпслим да je acli крајње време да ликви- 
дирамо ово питаље. и уместо, господо, да дапас 
/•оворимо o афери Хусејина Кадића, ja сматрам да 
смо ми требали i'>iii у самом почетку да II|)OCTO 
приступимо издаваљу суду Хусејппа Кадића, те да 
оставимо суду да ликвидира целу ту аферу као 
mro iif1 то nn коају крајева и зависти од самога 
суда. Тласовм: И јавност треба да буде обаветте- 
на!) Л mro се тиче јавности, ona he пмати пута и 
Начина да сазна резултате и да ппати ток истрагс, 
iep je ne само Наролна скутитппа једногласна као 
1едан човек да се Хусејин Кадић изда суду, пего 
je тим путем пошла и Краљевска плада. И ja се nn- 
там. гогполо. зашто ми водимо овако дуге рпзго- 
воре? Ијлпитам вас: има ли једнога овде у Скуп- 
ШТИНИ Knin je протии ичлаппи.а г. Хусејина Кадп- 
ha суду? Нема господо nn [еднога! П nn. господо 
из опозиције, којп желите ia од овога случаја пра- 
вите политички капптал, будите хаичнмт да je тп 
воло маш капитал.    Ja сам у своме гопору, прп- 
ликом буиетске дебате у прошлој години говорио 
o КООУПЦИЈИ, пгтакпо сву тежппу тих копуиппопа- 
шких acbepa које re помаљају ол 1018 гпл. на om- 
мо. u. гогподо, тпажио сам увоћење смртне казнс 
као нлјвеће n упр^чо јелина санкиије ппотпв ко- 
пугшије СЖагпц... Munnm Дппгопик упада V реч...) 
допустпте. г. Дпаговићу. лаговооим. немојтемиу- 
палати v печ. Пп сте само !еллн вокал^ч ппозшгип- 
нао. Тпажио сам поошле гтипе здвоћ«н>е смртне 
каане нал онима који ставл>ч?у rnni^ птзпе nn лп- 
жалне папе и na томе становишту гто1чм TI двнас 
ii миглим ■>•' he HA томе становишт*/ стајати и иелч 
OKI Скупштинп као »елан човек.    И то v толико 
ппе. "'то re и КпалЈевска влала носи ^ишљу и пма 
v свгч'им иптеппи!ама  лоио1ЧР">е    је.лног    овакиог 
закона. Ja сматрам да je пастао психолошки моме- 

нат за једно радикалпо и дефинитивно nporoine- 
ње корупцнје. У пит^њу корупције, господо, у пи- 
тап.у гоњења лопова, у питању гоњења оних који 
дижу пародпе и државпе nape, гу ћемо бити сви 
једподушпи, и зато ja ne допуштам опозицији да 
то буде њеп мопопол. Јер, ja сам МНОГО пре пего 
ли господа из опозиције, покренуо ово пнтап.е. \ 
што се тиче допошења овога закопа, ja сматрам да 
пема nn једпог поштепог човека у овој земЛ)П, да 
сс тога боји. Њега се боје само ОНИ којп noće гре- 
хове на души и који се боје да их on ne закачи. 
Ллп, господо, врло je чудповата лргика извесне 
господе говорппка који су, roBopeini o случају Ху- 
cejnna Ka;uilia... (Мплош Драгбвић упада у реч) 
Молим Вас г. Драговићу да будете лојалан друг у 
СкупштиНи; I5ii мене стално спречавате у говору и 
срално се чујете у Скупштини самр да би новине 
свакога дапа допоспле Rame пме. To Пам je je- 
,4111111  циљ. 

Господо пародпи послаппцп, један од господе 
посланика   учинио je у onoj ствари Хусејина Ka« 
дића, на једап неукусап    начин,    тешку    алузију 
na исправност паших    судова.    Ja    мпслпм да je 
то мпого и крупно речено, кад се упапред, a npn- 
ори, стапл.а na оптуженичку клупу цео једап суд, 
као   najnnmn   форум   правде  у  nainoj  земл.п.   Ja, 
господо, зпа.м из свога   личног   пскустпа и поред 
свега тога што се name судије палазе у изузетпо 
тешком матерпјалпом положају, знам и могу да 
кажем да су наши судови na canpinenoj, достојпој 
и врлр завидној моралпој висини. (Пљескаше). И, 
niTO je врло важпо, господо, то nuje само паше 
мишљење o њима, пего je то митл.еп.е и инострап- 
ства. Ja тврдпм да се можда налазе на бол.ој nncn- 
ни пего ли судови у већим и културппјпм држава- 
ма пего што je nama. Ви се се!ште, кад je била 
Карлијева; а(|)ера,  да  je  швајцарска  штампа  том 
прплпком  пзјавл.ивала бојазап да Карлпеа    nehe 
постићи оправдапа казпа као поданика пријател.- 
CKfi пам земл.е Фрапцуске. Али, господо, то се пије 
догодило. Правда je била na nncmni спога позипа n 
Француз   Карлије   ocy1)en je na 20 годппа робије. 
Сећате се да je целокуппа пшајцарска штампа, де- 
мократске и слободрумне [Шајцарске, том прили- 
ком учинила један од најласкавијих комплимената 
иашем судству. (Одобрапап.е  и узппцп: Тако je!) 
И дапас. господо, један од гопорпика позвао cč ма 
чл. 110 Закопа o чиповппцпма, a ja вам, господо, 
кажем да тај члап mije донет да се гоне судије, 
nero да буде превептпвпа мера против оних, који 
с\... (Мплош ^Драговић петто добацује) Ћутп ти, 
ти ne зпаш ima je суд! Ja сам бно опозиционар n 
добио сам батппа,    a ти си бпо печито uiTiihemiK 
режима!   И данас си дошао овде да вичеш! Пио 
си вечити штићеник свих режима! (Душпи Живо- 
јиновић: Тако Je!). 

Потпрстссдичк др. Коста Поповић: Господппе 
Живојиновићу, пдпте na enoje место, опомињем 
Вас на ред! 

Душан Антонијевић (пастапл>а): У питању то- 
i a фамозног члана Закрна o чиновницима, фамоз- 
nor како na вп назипате, ja мислпм да тај члан 110 
mije погодио пн једпог ncnpannor n canecnor су- 
дију. (Жагор na левиии.) Господо, ja вас уверавам 
да raj члан треба да служи као препепттша .мера 
протнп опих који су искорпстили судијску само- 
сталпост. забадалп своје пожеве у оспову ове др- 
жаве.   (Ледап глас na левицп: Huje!)   Јесте. To je 
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полнтички смисао тога закона. (Јосип СтажпИ до- 
бацује). Ja вас молим, господо, да будете озбиљ- 
ini, ако ништа друго. 

Потпретссдиик др. Коста Поповић: Опомињем 
Вас na ред. Немојте упадате у реч. (Душаи Жипо- 
jiinomih: Зашто ronope?) Опомињем и вас иа [^ед! 
Косподиие говорниче, завршите свој гово|1. 

Душан Антонијевић (наставља): Сада ћу да 
завршим. (Жагор и добацнвапЈа на левици.) Слу- 
шајте, господо, ви ћете, господо, овде неколицина 
лармаџија у овој Скупштини довести до межеље- 
них сцена. Ja никога це вређам, a мени се са оне 
стране стално добацује. Rn сте вокална опозш- 
ција! (Жагор na левици и добацивања. — Једаи 
глас: AKO будеш паметно говорио.) Ja не тражим 
Драговићеву памет! Ви сте протоколисана памет! 
To je дипломирама памет! 

Господо народни послапици, у пита!1)у коруп- 
ције нема ни једног часног и поштованог човека 
или гарађанина у овој земл.и, ко.ји пије за то, да се 
најрадикалнијим мерама, једним радикалиим за- 
конодавством и иајрадпкалинјим поступцнма ста- 
не једанпут на пут томе корупциоиаштву. И ja 
сам, госполо, зато да Крал.евска влада изађе прсд 
Народну cKvniiiTiinv ca једним кратким прецизпим 
закоиом који предпи1)а један врло кратак поступак 
и најенергичнији поступак у свима делима против 
корупције и да иза1)емо, господо, једанпут на чи- 
стнну ко je чист, ко je прл.ав. 

Алн зато, господо, пемојто, да v томс питању 
неко прави свој капитал, јер je то питање општс 
иародио питање и то je питање v коме смо ми 
аигажовани сви подједнако. И сви подједнако као 
један човек морамо да истрајемо, да бранимо на- 
род од једие најопасинје, од једие моралие боле- 
сти. (Одобраваље.) 

Крал.евска влада, господо, самнм тнм што je 
паредила не само истрагу, него што je иаредила 
хнтиу истоагу, самим тим дала^ je један савршеп 
доказ своје апсолутне готовости да he v свима пи- 
тањнма корупције и невал>алства битн без ком- 
промиса и да he терати лопове. И, господо, кад ви 
послс спогп тога, кад ви попед једиодушиостн цс- 
ле Скупштине, развијате дебату читаву нелел>у да- 
на, ja се оида питам: шта ви хоћете? Цил> je целе 
ове дебате тај, да се један човек оптужен за једио 
дело изда суду. Ми само овде решавамо o Хусеји- 
II\' Кадићу, a никако и o опима који cv у вези с 
п.имс, то he суд да решава, a ми решавамо само да 
ли има места издавању Хусејииа Кадића суду илн 
нема, и ми то питање требало je да смо пешили на 
првој седници без нкакве дискусијс и без икакпе 
галаме. 

Ja бих, господо, био слободан да предложим 
да ми завршимо ову днскусију и ла олмах npebe- 
мо на гласање н обавнмо тај посао. (Одобравање. 
— Др. Кешел^епић: Обр^ћам пажњу да овај почи- 
ii>e да претп. Нас иије страх, само нека то уђе у 
запнсинк.) 

Потпретселипк др, Коста ГТоповић: Има реч г. 
Хођера. 

Светислав Хођера: Господо народии послани- 
цп, ово je већ четврти даи како се у оном Дому го- 
ворп o случају Хусејина Кадића!. Неки тај случај 
називају сарајевском афером, a други који бн же- 
лели да овој афери даду маи.и обпм, мазивају je са- 

мо афером Хусејина Кадића, Господо, није важно, 
како ћемо ми ту а(|)еру да крстимо, да лн je то афс- 
ра Хуссјипа Кадн11а илн je то афера сарајевска; 
важно je да je овде no среди једна врло азбил>на 
ствар, o којој ми морамо хладпокрвпо да проди- 
скутујемо и да донесемо такве одлуке, којима he 
народ да буде задовол>а11 и који hc му дати гаран- 
цију да се овакви случајеви впше iielie 110[1авл>ати. 

Господо, овај случај Хусејипа Кадића ja hy 
поделити у три дела — 6Hhy кратак — јср^матрам 
да су та три дела потпуно одвојена, да свакн од 
њих сачињава једну целину и o сваком делу ми 
треба да донесемо засебну одлуку. Први je део из- 
давање Хусејииа Кадића суду због оног његовог не- 
законитог 6orahefba na рачун државе са 10 милио- 
na динара. Што се тнче Хусејина Кадића, господо 
МИ смо сви једнодушпи да on треба да се изда 
суду и o томе ne мислим да говорим. Други део 
којн ja сматрам да je парочпто за ову нашу кућу 
Miioro важнији, јест фвлсификовање, које je извр. 
шио Хусејин Кадић овде код нас у самој Народ. 
noj скупштини. To je, господо, једпа врло озбил,- 
na ствар и ona je мпого озбиљнија него сам слу- 
чај Хусејина Кадића, јер како ћемо моћн да допо- 
спмо закопе против корупцпје, ако писмо у ста- 
n>y да фалсификаторе прогоппмо и оп^могућнмо 
у нашој средипи. Господа народни послапицц, пс 
из опозиције него баш из владине Behmie, говорц- 
ли су и доказивали да je Хусејин Кади1'1 успео по- 
моћу фалснфиката да yl)C у разпе одборе, тамо 
где га Скупштина није бирала. Он je успео... (Про- 
тести: I Inje тачпо!)... To je г. Милослав Стојадц- 
новић утврдио, a исто тако и г. FleTKOBiih. 

Друго, успео je да фалснфикује и нзвестиоца 
већине и сам себе наметнуо за известиоца. A за- 
iiiTO je то урадно, то се могло видети из оамог За- 
кона, какав je он успео да спроведе у Народној 
скупштини. Г. г. Лончлревић и Метнкош доказали 
су, a г. Петкови!) нзгледа да je потврдио, да je из- 
вршен (|)алсифнкат самог Закона. To je, господо, 
једна сувнше озбнлЈпа ствар. Г. Претседник На- 
родне скупштине покушао je да то побије, али смо 
ми сви остали под утнском и стекли уверење да je 
овде извршен фалсификат. (Протести и узвици: 
Нијс пстнна!) Господо, има ствари које се у На- 
родној скупштини дешавају, o којима мн морамо 
да говоримо. 

Ми за овај Закон нисмо гласали. Иисмо гла- 
сали не зато, што сматрамо да on није потребап, 
јер смо и ми зато да се ово питање аграрне ре- 
форме једанпут дефиннтнвно скине са дпсвпога 
реда. Али нисмо гласали за то, шго су се оида, 
кад je третирап тај Закоп 0 аграрпој ре(|)ормн, по- 
јавила два господина из Загреба и желели су да na 
поједине чланове одбора утичу na недозвол^пи 
начин. (Узвици: Koja су та господа!/ Штсј ^.е тиче 
закона o аграрној реформи... (Узвици: Имена, и- 
меиа тс господе!)... Говорили су то нарОмпИ посла- 
ници, то се говорило и у одбор, и сами посла- 
ници из BeliHne тврдили су, да сукод њих долазилп 
u нудили повац, да би се нзгласао Јакоп омако како 
и.има конвенира. (Аплауз на левици. — Др. Мило- 
/;<;// Грба; To je лаж, што не кажете имена, то mije 
часно. — Граја и чују се узвици: Имена!) Господо^ 
без нервозе. Ja зиам, мени je у одбору пред више 
посланика један nam друг из ваше већине то твр- 
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дио (Узници: Ko je то!), ja верујем у љегово по- 
штење, on je ту и нека се каже сам ако хоће. On je 
ту ме1>у вама. 

Господо, ви сте се crni окомнлн па Хусејипа 
Кадића и ви сте га сви осудили, али no опоме што 
сам чуо само овде, како je радио у Народпој скуп- 
штини, ви можете да будете убеђени да lie VOII да 
се врати у ове редове, јер човек којн je успео да 
извршн разне фалсификате у Народној скупштини, 
који je успео да фалсифнкује и сам Закон, који je 
успео да сарај^ује na нзради Пословника, тај je и 
сувише вешт и on je ту своју вештипу вероватпо 
умео да употреби и код комисије која je имала да 
процепи његово имање, и то тако да се neiic моћи 
да докаже iberoBO саучеспиштво. Зато, господо, 
ja сам рекао у почетку свога говора, да сматрам 
да je случај Хусејипа Кади11а само једап, a кад би 
их било више, ми би све те Хусејине Кадиће нз- 
дали суду. Taj случај nehe ударити na ауторитет 
Народне скупштине, али ono што je paljeno у Ha- 
родпој скупштини и фалсификовано, то he највећу 
штету донети како 1 {ародној скупштини тако и сви- 
ма послаппцпма. Пошто су послаипцп из владипе 
већнпе доказалп, да je извршеп фалсификат, то ja 
траиснм од вас да изберете једпу комисију, која 
he да провери колико je извршено фалсифпката, 
и да се то у будуКе онемогући, јер иначе народ 
nehe имати у будуће повереп>а у Народпу скуп- 
штипу, и то с г1[)авом. 

Господо, трећи део овога случаја Хусејнпа Ка- 
диЈш тиче се паше адмппистрације. Да je nama ад- 
мииистрација страшпа o томе се често говорнло у 
овом Дому и да се у њој Beh годппама ne толерира 
корупција, опда не би дошло пи до случаја само- 
га Хусејина Кадића. On je могао да оштети држа- 
ву са 10 милиона динара само зато, што je било 
чиновника којн су му ишли na руку, и господо, то 
mije једини случај. O тим корупцијама извеспих чи- 
новника наведени су овде мпогп примери. Госпо- 
дин Метпкош изпео je једап драстпчап пример Kp- 
јим je држава оштеНепа са 1 мплпјардом динара. 
Имате затим, госгшдо, још један случај који je no 
својим последицама мпого гори од случаја Хусс- 
jnna Кадића, и o коме je само неколико речи спо- 
менуто.   Вн се cehate,   да смо ми npe непуне две 
годипе допели onaj    Закоп o раздужењу сел.ака. 
To je управо бнло само одлагање плаћања сел>а- 
цнма. Tora дана, кад се тај Закоп пзгласао, дошао 
je код мене један народни посланик и између о- 
сталог рекао ми, како je легао у шест часова ују- 
rpo, a дошао у девет сати у Скупштину на гласа- 
њс, рекао ми je том приликом, да je niK)iieo целу 
noh седећи, и да je између 3 и 6 часова ујутру био 
у „Руском јару",  и да су платплп  том приликом цех 
од 6.000 дипара. Ja сам га упитао: Па зар on ти 
тако богат да можеш толико да трошиш, a on ми 
je одговорпо да je то платпо један п>егов пријатељ, 
и казао je име тога свога    пријател.а    n п.егово 
занимање.   Ми смо тога дана   изгЛасали тај За- 
коп,  и  on je спроведеп Сспату и тамр прпмл.еп, 
и потом објављен,    a новине су сутрадан no об- 
иародовању донеле   псст,   да je § 5 тога Закона 
дат Првој    хрватској    штедионици,    a onaj при- 
јател.   опога    мога    пријатеља    посланика,   који 
je платио цех био je директор тс Прпе хрватске 
штедиопице.    Kao mro видите, on je  пмао рачу- 
na, да лумпује јер ти људи којп треба да иду на 
суд, што су упропастили толикн повац хрватских 

штедпша,    onu су се користнлн    § 5    na и данас 
уживају велике плате. Генерални директор те ште- 
дионице пма 2 милијона динара гбдишње пллте. 
Такве ствари омогућила je Народна скупштина до- 
nocelin Закон   којим npenoen   сва своја права na 
извршпу власт, a која je дала та права опет својпм 
љубимцима, јер смсј у унутрашњости видели да ско- 
ро ниједна бапка која ради са селЈаком, mije тра- 
жила да се користи § 5. Баш напротив, тпм napa- 
графом н Законом o раздужењу сел.ака користиле 
су се one велике устапове, које нису имале никакве 
везе са пародом. To je, господо, једап снстем којп 
се овде код nac спроводи. И као тто виднте, ми 
можемо овде да изгласамо ne знам какве закопе, 
али кад опи npel)y na извршење, опи се извршују 
као и овај Закоп o аграрној  реформи, као n Закон 
o раздужењу сел.ака, или Закоп o житпом режиму 
или уопште као што се извршују сви закони. Дакле, 
тежиште корупције je у извршној власти. Извести- 
лац већине спомепуо je случај Стависког у Фрап- 
цуској и казао je да ми треба да се угледамо na 
Француску. Колико ja зпам, Ставинскн je оштетио 
само приватну имовину са 500 мплиопа франака a 
државна имовна mije била у питању, ипак je фран- 
цуски парод извршио толикп  притпсак да су се 
владе метале све дотле, док се није дотло до једне 
владе у коју je народ имао поверења да he про- 
гонити кривце и која пије имала никакве везе са 
Стависким и његовим друштвом. A код нас, код 
случаја Хусејина Кадића као и код других сличних 
случајева моралпи су кривци они којн седе na о- 
впм клупама (г. Хо1)ера показује руком мнппстар- 
ске клупе) и ова Влада треба да лмдие јер je ne- 
способпа да управл.а овом земл>ом како треба. О- 
na трпи корупцију у администрацијн и ако xoiiCTe 
да се угледате na Француску, онда затражите од 
и>с да одмах иде. (Пл.ескање na десници). 

Потпретседпик др. Коста Поповић: Господо, 
завршен je претрес. Приступамо глаоању o захтеву 
Министра правде н предлогу одборском да се Ху- 
сејин Кадић изда суду за дело из члана 3 став I и 
II Закона o сузбијању злоупотреба у слуЉбепој 
дужности. Господа народни послапици, који при- 
хватају овај предлог нека пзволе устати, a којп су 
против пека изволе седети. (Једподушпи узвици: 
Прнмамо акламацијом!) Објавл>ујем да je Народна 
скупштппа акламацијом усвојила извештај Имуни- 
тетног одбора o издавању суду пародпог послапп- 
ка Хусејина Кадића за дело из члапа 3 стаа ini! 
Закона o сузбијању злоупотреба у службеној дуж- 
пости. 

Сад прелазимо na другу тачку дневног реда:ИЗ" 
бор одбора за проучаваи.е законског предлога o 
изменама и допунама Закона o држављанству. Го- 
сподо, предате су две к-апдпдатске листе и предла- 
гачп и једне и д[)уге лнсте споразумсли су се да 
се са једпе лпсте узму 19 члапова a ca друте листе 
2 члаиа. Једна je листа Послаппчког клуба Југосло- 
венске националне странке, a друга листа je По- 
сланичког клуба Југословенске народне странке. 
(Види листе у прилогу). Прима ли Скупштина ова- 
кав споразум и овакав избор? (Прима.) Објављујем 
да je Скупштнпа једпогласпо прнмнла onaj спора- 
зум n прсма томе проглашујем да су у овај од- 
бор изабрани са каидидатске листе Југословенског 
националног клуба 19 члана, a ca кандидатске лн- 
сте Југословепског пародпог клуба 2 члана, 
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Према томе за чланове овога Одбора нзабрани 
су: Др. Добрипоје Гер. FIonoBnii, др. Милан Секу- 
Jiiih, Марко Петровић, др. Марко Кожул., Мнл.аи 
Радоњић, др. Лјудсвит Ауер, Исо ВогдановпИ, др. 
Петар Нуић, Стјепан Шифтар, Тихомир Шарко- 
Biili, Албин Комап, др. ЈБудевит Пнвко, Бошко Зел.- 
КОВИћ, др. С^авко ПиштелиН, др. Бранко Николић, 
др. Свстислав Михаиловић, др. Милеико Марковић, 
ПЈиме Прша, Ђор^е Ћирић, др. Стјепаи Бачнћ и др. 
Жнвам Лукић. (Пљнскање и повици: Жнвела 
слога!). 

Господо народни посланици, са вапшм цри- 
станком ja hy закључити данашњу седницу. Kao 
дневпи ред за идућу седницу предлажем: Претрес 
извештаја Финансијског одбора o предлогу буџета 
државних расхода и прихода са прддлогом Финан- 
сијског закопа за буџетску 1934/35 годину. Прима 
ли Народна скупштина овај дневни ред? (Прима.) 

H;iyliy ccuiimv заказујем за понедељак, 26 
фебруара, тачно у 8 часова. Данашњу седницу за- 
кључујем. 

Седница je закл>учена у 13 часова. 

ПРИЛОЗИ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Мнлана Метнкоша, иародпог посланнка, на ЈИшшстра финансмја и Мннмстра уиутрашњих по- 
слова o утајама пореза и приреза Електрично-комацднтног друштва у Алекспицу. 

Господипе Мипистре, 
Из аката Краљевске банске управе Моравскс 

бановине a папосе нз извештаја o прегледу стања 
и књига Електричнокомандитног д|)\ пггва у Алек- 
сиицу, према акту Kp. Банске управе Моравске 
баиовине 11 Бр. 5154 од 12 марта 1931 годиие ви- 
ди се: 

„Елсктричмо-комапдитно друштво осповаио je 
1925 годиле са капиталом од днн. 1,000.000.—. Јав- 
ни ортаци lOBor друштва су Алекоиначка банка са 
капиталом од дииара 250.000.—, a Општнпа алек- 
синачка, као командитор са капиталом од динара 
.500.000.—. 

Алемсниачка оиштана уплатила je капитал 
1925 годи;не одмах у гоиову. Овај уплаћони капи- 
тал Омштипе алексинанке од динара 500.000 по- 
делили су јавни ортаци Алекоиначка штедионица 
и Алексиначка банка, узевши свака no 250.000.— 
динара. 

Обе суме одобрене су текућем рачуну Елек- 
тричиог командитног друштва плаћајућн no томе 
рачуиу свега 6% камате. 

Лавии ортацн, Алексппачка штеднонпца и Алек- 
синачка банка, који су тако1)е били дужпи да no- 
ложе капитал од no 250.000.—- у готову, нису то 
учшшли, већ су капштал уплатилп преко текуКег 
рачуна; одобрилп текућем Електричног комапдит- 
nor друштва динара 500.000 a задужпли текући ра- 
чун Алекошшчке штедпонице и Алексишачке бап- 
ке са no дин. 250.000. Ha овај начин јавнн ортаци 
су готово без napa постали господарн једног npe- 
дузећа, које им je допосило лепе приходе. Прегле- 
давши рад, одпосно кн.пге у 1926 год. као и би- 
лаис за 1исту годину, шаншли .сио na следеће не- 
правнлности: 

1 — Није нзврше«! попис активе и паопве — 
шшеитар како то правила књиговодства пропнсу- 
ју, всћ je у инвентар преписап само рачун израв- 
нања, 

2 — Билаис je лажпо саставл.ел, a иа име: 31 
децеМбра И)2(ј годиие, страна дневника 34, оптсро- 
iieiia je роба ca динара 197.049,30, у корисг пре- 
иосиих рачуиа динара 117.049,30 и разпих прихо- 
да динара KO.000. Ово je. прекњижење учињено за 
то, да не бн показали велику зараду од динара 
197.049,30 ma роби и да би прикрили добит од дц- 
нара 107.049,30 те тиме избеглп плаћању пореза. 

Исто тако под нстн.м датшм задужеп je те- 
K\iiii рачун Југословенског друштва „Спмснс" за 
иоилаћопу царину са динара 22.919,65 a одобрено 
рачуну препоспих рачуна Према томе, И)2(') године 
прикривена je зарада преко рачуна прсносппх ра- 
чуна са динара 139.968,95 зарада преко рачуна. 

У 1926 родшш учип.ени су трошкови од дц. 
иара 53.374,90. Ови грошкови правдани су махом 
iiCKHM рефератпма, које саставља днректор Елек- 
тричиог командитног друштва, без икаквих зва- 
пичиих докумешата. 

Биланс није потписан, imo даје један доказ 
вите да je рад у Електричпом комаидитном друш- 
THV неисправан. 

Роба je отписана са 10% у динара 10.285,40. 
Овај отппс je скроз погрешаи и неправнлап, јер се 
из праксе зна како се вршм попис робе, који овдс 
уопште ainje ни вршеп. Попнс робе се врши на о- 
вај начии: ако je цена коштања већа од пнјачне 
цеие, онда сс роба попнсује no пијачној цени; a 
ако je цена коштања мања од пнјачне цене, 'оида 
се роба пописује no цени коштања. Ha тај начип 
добија се права вредност робе. 

По билансу за 1927 годипу имамо да приметн- 
мо то, да добит за 1926 годину ОД дипара 82.999.20 
mije подел.ена, билапс није потписан и ипвеитар 
— попис активе и пасиве пнје нзвршен. 

По билансу за 1928 годнну виднмо добнт све- 
га од динара 207,65 (двс стотиие седам динара и 
швсет н пет пара). To долази отуда што je биланс 
лажно састављен. 
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30 септембра 1928 године, страна дневннка 74 
примљено je ©д адвоката П. Моравца 15.438.75 за 
ослобо}>е11>с царипе. Ова je сума требала да се кнаИ- 
жи у корист рачуиа трошкова no олакшање ИСТОГ. 
Ме1)утим, ова je сума одобрена рачуну премоспих 
рачуна и на тај иачин прикривена дибпт. Исто тако 
у 1928 годиши iicii.'ialieiio je на рачу-и плата дииара 
34.250 нише nero у 1927 годипи. 

Рачуи стубова je отписаи за 20/О у место за 
10''", због чега je расход повећан са динара !).(314. 
Да нису горње трансакције учињене, добнт у 1928 
годпми бнла бн динара 59.302. 

По бнлансу за 1929 годину видимо c;ie;i,eiie ne- 
правилности: 

1) 31 децембра 1929 годипе, ■страиа диевника 
98, оптерећен je рачун робе оа динара 103.802,60 
и одобрено рачуна преносних позиција, на тај na- 
чии прикривена je добит са ropiboM сумом (дииара 
103.H02,GU). 

2) Добнт за 1926, 1927, 1928 годину од динара 
94.324,65 иије подељена. 

3) Попис актнве и паонве — инвентар — није 
саставл>еи U билаис inije пбшисан, 

Када CM'O вршили преглед кп.пга Електричног 
командитиог друштва утврднли смо, да je у днев- 
кгасу Kibii^<eiio свега до 30 априла 1930 године, a 
у главтој књиаи од 1 јаиуара 1930, mije било раз- 
ведено чнипа. 

Ко.мисија Моравске бановине утврдила je сле- 
дећм закључак: 

„Резимирајући све шапред изложено, јасно се 
види ово: 

Да су јавни ортаци Алексиначка штедноница 
и Алекаитачка банка без капитала преко текуКег 
рачуна сгворилн себи једно богато предузе11е, Ko- 
je им je доиосило лепе и сигурне приходе, a оп- 
штииа алексииачка као главни (јшнансијер овога 
предузећа  искоришћена  je до  крајњих  iiiamiua". 

Ilo билансу за 1926 годину до 1930 године, дакле 
за пет гбдина општнпа има да нрими na и.ме добити 
дииара 250.000.—. Према уложеном капиталу ова 
добит претставља 10% камате колико огшшта пла- 
ha no ii.eiiiiM зајмовима. C друге стране пак, плаћа 
струју no дннара 8.— за једап кв. шако je ona naj- 
већи потрошач блпзу једне трећине од укуппе по- 
ipoinibe струје и једшшг фипапснјер овога преду- 
зеКа. Ha овај начин јавнп ортаци су готово без na- 
pa постали господари једиог предузећа, које нм je 
допосило лепе п1)11ходе. 

Из извештаја Безименог друштва рудника у- 
гља у Алексинцу, одакле Електрично командитно 
друштво купује струју, утврдили смо да je Елек- 
ррпчно друштво плаћало Безпменом друштву naj- 
скупл)у струју 1926 године априла месеца no динара 
3,39 a најјефтгашје 4-IV-I930 године, no дишра 
2,43, када се упореди ова сума са сумои коју Елек- 
трично друштво наплаћује од својпх претплатпп- 
ка дакле  no дип.  8 n   10  оида   се   иидм   велика 

разлика. 
Зашто Електрнчно комапдптно друштво на- 

плаћује три четири пута скупље струју од куповпе 
цвне, Комиспја прбгледавајући цео рад Електрич- 
ног командитног друштва уверила се, да има мпо- 
14) неправИлнбсти, да су књнге пеуредно и непра- 
вилио вођене. Неправнлпо су Bodene зато, што су 
сви биланси лажпо саставл>апи1 поједшш рачупи 
неправилно задуживани у корист других, да би 
прикривали право стање, одпоспо добит. 

Ту je у ппгању општинска нмовнпа и једна ие- 
заккзнита издата концесија електричпог осветле- 
n.a, те су општппскп капнгал n право од пеколи- 
ципе иитересапата HCKopniiihenn, a пеколико МИ- 
лиона динара оалштинске пмошше утрошено na 
штету општине. Ово стање које се још и дапас о- 
држава постоји само зато, јер су доскора бнли у 
општинској управи 14 одборника који су били 
члапови управних и надзорних одбора Алексинач- 
ке банке n Алексиначке штеднопице, a као такви 
и oinimiiK'Kii лиферантн, радп тога су општписки 
пптересп били лоше заступљепп. Hn једна општнп- 
CKiji управа пи падлежпа падзорна власт радп па- 
ведених злоупотреба нису достављали акта пад- 
лежпом државном тужиоцу, да се предузке кри- 
иичиа истрага no Закону o сузбијању злоупотреба 
у службепој дужпостн. 

Пошто je и ово доказ тешке корупцпје која 
уппштава паше самоуправе, то je потребно да се 
no том предмету, којн се вуче већ толпко годипа, 
нешто предузме no постојећим закопским пропи- 
сним проппспма. 

Ha теме.Ђу тога слободап сам уиолпти Вас, 
Господнне Миппстре, да ми изволите у Народпој 
скупштппп усмено одговорити: 

1 — Je ли Ва.м позпато за Beh внше годипа 
стра^ања Општине алексиначке од Електричног ко- 
маидитног друштва у Алекоппцу, које je у рукама 
диију бапака, чији су чланови управе И падзорпог 
одбора били члаиови општпнске управе, a општи- 
иа je оштећена за мплијоне дипара na приходнма 
предузећа, дочпм je држава оштећена ради лажпих 
билшса предузећа за велнке суме порезе? 

2 — TKO je крпв шго внповпицп ппсу прсдани 
суду према пзвештају комисије Моравске банови- 
ne 12 марта 1931 годпне Бр. II 5154 све до дапа 
дапашњега? 

3 — Што каните предузети да се cnacn општи- 
na од експлоатације Електричног комапдитпог 
друштва у Алексипцу u што каипте предузетп да 
се државп обезбедп утајепа пореза ради састава 
лажннх бплапса? 

Изволцте, Господпие Мпнпстре, прпмити уве- 
peibe o моме особптом поштовап^у. 

Београд, 21 II 1934 г. 

Др. Милан Метнкош, с. р. 
пародпп посланик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милана  Метикоша,  народног посланика, на  Претседника  Министарског  савета  o  одре1)ивању 
парламентарне анкете поводом аграрне афере. 

Господнне Претседниче Министарског савета, 
Поводом дискусије o извештају Имунитетног 

одбора за изручење народног посланика Хусеина 
Кадића суду, избиле су иа јавност разне тешке а- 
(|)ере o ciipoiiol)eiby аграрне |)е(|)о|)ме no свим кра- 
јевима наше зс.\1л>е. Објаељују се a(|)c(ie из Дунав- 
ске бановине као н из Вардарске, једнако са подру- 
чја Савске као и са подручја Дравске баповине, a 
садањи случај Хусеина КаднНа показује како се 
данас спроводи ликвидација аграрних односа у 
Боснн и Херцеговини a тако нсто и у Приморској 
бановини. 

Читаву нашу земљу обузнма узбуђење ради 
сталне и дозвољене пљачке организованих коруи- 
цнонаша, којн су оргапизовано кралн иародпу и 
државну имовину. Ha хиљаде имаде још правих 
добровол>аца и ратника који ннсу добили земљу 
која им по закону прнпада, али зато има преко 
100.000 такових у пашој зем^Би, који нису били 
доброволЈЦн ни ратници, алн су за nape купили " 
добнлн лажна уверења, па na темел>у тога добили 
су и земљу коју већ десетипу година обра1)ују. 
Ти свп којн су неправилно добплп земљу пла- 
тилп су велике суме разним чпповппцпма n no- 
средпицпма, те су корупцпјом стеклп права, која 
ИМ no закону ne прппадају; ради тога оправдапо се 
јадају onu пошгепи народни л.удп који су као 
добровол.цп n ратници имали Beli одавпо право да 
добнју земљу, алн je сада ne добивају, јер земље 
пема више за додељивање правим добровољцима- 
ратппцима, КОЈИ пису ималп поваца да корупцијом 
оштете државу. Треба се замислпги пред болом тнх 
хиљада и хнљада добровол>аца, који гледају како 
je корупцпја отела ibnMa њихова права и за nape 
предала опима, којп нису нмалн добровољачка пра- 
ва. Народ je na свим страпама радп корупције која 
се свуда појавл.ује, код свих падлештава, код свих 
лицитација и набавки, код разних постављења, 
личних унапређења, као и no свим крајевима и 
струкама јавнога живота, у корупционистичким 
аферама учествују сви сталежи без разлике и свн 
палазе могућпости да избегпу закопске последице 
a и судовн no разним крајевнма имаду разно гле- 
днште o томе пнтап>у. 

Како судови гледају na тешку аферу са бе- 
глучким обвезницама показује Сарајевски окружни 
суд, који je донео решење да се др. Зечевип који 
je ухапшен no позпатој ^arpapnoj афери пусти и 
да се укине истражни затвор ако on положи кау- 
цпју у висини 100.000 динара. Ради тога je држав- 
ни тужнлац морао да уложп жалбу Апелациппом 
суду na je Апелацпја решпла да др. ЗечевиК мора 
да остане у истражном затвору и да iMy кауција 
ne може да помаже. Радп тога да се у стварпма 
корупције на1)е једнпствеп поступак и брз, како 
то тешке прилнке траже, потребпо je да се створи 
пбсебни закон o корупцији, који he предвидети и 
ванредан суд за прогон корупцпје no брзом no- 
ступку и уз тешке казне. 

Пошто je Народно претставппштво допело за- 
коне o аграрној реформи и законе o ликвидацији 
аграрпнх одпоса у земл.и, a пошто су нз тнх за- 

коиа и na темељу њихових nponnca вршепе тешке 
злоупотребе корупцијом потребно je да. се имо- 
гући Мародпом претставпнштву да једпа парламен- 
тарна анкета истражи све неправилности и злоуио- 
требе oprana аграрних уреда no свим крајевим^ 
паше земље н потребпо je да се нз Народпе скуд. 
imune изабере анкетни одбор од 15 чланова са иа- 
логом да пзврше анкету no свим аграрним уредима 
у земљп у року од 2 месеца. 

Taj тако прпкупљеп анкетпп матерпјал имао 
бп за циљ да се изврше све промепе Koje су по- 
требне ради утврђених злоупотреба не само у п0. 
гледу одговорппх власти и чиповппка, које треба 
привести под заслужпу казну него би се тиме из- 
бацило ii3 посједа све one аграрне интересенте 
којн су na неправилан начин дошли до земљишта 
no аграрној реформи a тиме би се поступило и 
npoTiiB оних великих поседппка, којн су примепом 
кирупцпје заштитили своје поседе од захвата а- 
грарне  реформе. 

Обзиром na све те круппе поћреде пародццх 
и државних интереса a у вези са изјавом Вашом 
Господппе Претседниче Министарског савета, да 
ћете предузети све потребне мере, да се заштити 
државна и народна имовина од злоупотреба ма са 
које страпе one долазнле, то Вас питам, да ми у 
Народној скупштини изволите усмепо одговоритц; 

1 — Je ли вољпа Краљевска влада да примц 
хитност овога мога предлога резолуције, којипред- 
лажем Народпој скупштппп; 

а) пошто су учестале афере са мпопш утајама 
н преварама на штету државе и пародпе имовине 
ne само код аграрних уреда, него и код пореских 
управа у земљи, што упропаштава државне n са- 
моуправпе прнходе, a уједпо nanocn штету држаи- 
пом угледу, то се позпиа Краљевска влада, да у 
року од 15'дана предложи Народној скупштини na 
рсшаиање, као хптап законски предлог протиц ко- 
рупције, који закопскн предлог мора предвиђати 
најстрожије казне, уз најбржи поступак, пред по- 
себпим судом за прогоп корупцпје, a ca важењем 
30 годппа у натраг; 

б) у циљу, да се поводом. корупције са arpap- 
niiM обвезницама у Сарајеву, утврде све неправил- 
НОСТИ n злоупотребе oprana аграрппх уреда и о- 
сталнх аграрних власти. Народна скупштина бира 
анкетни одбор од 15 члапова, са палогом да из- 

iB[)nie анкету no свпм аграрним дирекцијама н уре- 
дима у nauioj земљи, у року од 2 месеца да под- 
nece нзвештај; 

2 ■— Je .ni Кра.Ћеиска влада n већина Народпе 
скупштине која припада Југословепској пацнопал- 
noj страпцн свесна одговорности коју носи, ако 
ne предузме све потребно, што се може учинити 
данас за cnac пародпе и државпе нмовппе, у до- 
ба пајтеже економске невоље, када je пајјодпо уз- 
буђење против корупције na врхупцу? 

Изволнте,  Господппе   Претседппче   Мпппстар- 
ског савета, примити уверење o мом поштовању. 

Београд, 21  11 1934 годппе. 
Др. Мплан Метикош, с. р. 

народни послапик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милана  Метнкоша,  народпог  посланика,  на  Мнннстра трговнне и индустрнје o оставцн члано- 
ва Управиог и Надзорпог одбора Народпе банке. 

Господтге Миннстре, 
Прочуло се кроз престоницу да je у Народној 

банци Управни и Надзорни одбор предао оставку. 
Па je та чињсница изазвала разне ксшеитаре, ко- 
ји могу да шкоде интереоима наиге земље у ишо- 
странству као и да оштете интересе свих прнпред- 
них слојева у шашој земл>и. O разлозима оставкс 
iimpe се разне вести, na je потребно да се обаве- 
сти јавЈПост да се сни прнвредни круговн којн су 
узрујани смире и да се ствар сведе na правну иеру. 
Обзиром иа то слободан сам Вас умолнти, Госпо- 
дине Мпннстре, да ми изволите у Народној скуп- 
niTiMiH усмсмо одговорити: 

1 —■ Je ли Вам познато да je Управшг и Han- 
зорни одбор предао   оставку у Народној    банцн, 

премда je na реду само пзмепа једне Tpelinne чла- 
noua? 

2 — Koja je лична или матернјална позадина ге 
оставке? 

.'3 •— Шта канпте одредпти да се у буду11е та- 
кове одлуке не доносе на пољу поједиинх чланова 
Управе и Иадзориог одбора ове велпке пародне 
устапове, која одлучује o кредиту namer привред- 
пог света у земл>и? 

Изволпге прнмитп увереП)е o MOM особитом 
поштовању. 

22 (|)ебруара 1934 године 
Београд 

Др. Милак Метнкош, с. р. 
пародпп послаппк. 

ИНТЕРПЕЛАИИЈА 

Алојзија Јана Павлнча, народног посланика, na  Претседппка Мннистарског савета o неправедностн 
опттппскпх нзбора у Дравској баповнпи. 

Господпне Мппистре, 
У Дравској баповиши вршилп су се изборп 15 

октобра 1933 годпне великпм терором n фалсифи- 
ковањем. Управпом суду у Цел^у подпето je бнло 
приближно до 169 жалби o неправедном вршењу 
пзбора те фалсификовању те злоупотребе власти. 
Нећу да напомиљеМ) како су високи фупкциопе):)! 
Краљевске владе говорплп o изборша, нећу шта 
су учинили функциоиер« Крал.евс1<е бапске упраис 
у Љубљани и срески начелници. Напомињем само 
да je Управни суд у Цсл>у поништио општппске 
изборе ma оспови § 50 тач. 5 општипског закопа 
Крал.евиме Југославије и ro: Пресерје срез Љуб- 
л>ана, Шмартпо Рожпа долипа, срез ЦелЈе 438/33/7 
Српмл,е срез Брежнце 420/33/5, Мотнпк, срез Кам- 
ппк, Крижевци, срез Љутомер 413/33, Луковица, 
срез Камппк, 490/33, Смледппк, срез Kpan. 349/33/0, 
Песппца, Марпбор леви брег, 429/44/10, Шенчур, 
срез Kpan., 444/33/10, Трата, среска испостава Шкс- 
(|)ја Лока 505/33/7, Св. Крпж, Рогашка Слатппа, 
с|)ез Шмарје 431/33/9, Цсзап.евци, срез Љутомер 
414/33/6, Црквеп,а, срез Марпбор левп брег 434/33/7, 
Јуровски дол, Марибор леви брег A .507/33/8, Шчав- 
ница, срез Марибор леви брег 430/33/19 n одлучио, 
се изврше општппски избори TOKOM 1 месеца no- 
сле ове одлуке n то се до дапас nnje извршило. 

Фалсификовали cv се општински избори jom 
у општини Шепчур, Стара Лока, Сорпца, ropeiba 
вас, Трата, Змијнец, Предвор, Накло, Сељце, среза 
Kpaii> и за то нмам орппшалпе докумепте и тра- 
жим, да се општнпскп пзбори поннште и против 

свпх који су, бнло тсрором, били одстрањењем 
претставппка лпста, било фалсификовањем пзбо- 
ра поведе судска истрага на оонови кривпчног за- 
копа § 90. 

Срески судови потврдилн су тако1)ер листе кан- 
дидационе оних лица који немају у општини за- 
нпчајпостн. 

Господипе  Претседничс, 
Пошто je Управпп суд појгиштпо толико пз- 

Gopa, зато тражпм: 
1 — да се општижки пзбори у Дравској баио- 

вини одмах na осповп одлуке Управног суда из- 
вршс; 

2 — да се поведе дисциплппска шстрага ггро- 
тив свију сресхпх пачелпика, команданта жапдар- 
мерије и осталнх лица, која су спречавала слободу 
општппскпх избора; 

3 — да се отвори крнвпчпп поступак протпв 
свпју лица који су копфиппрали, пнтерширалн за 
време избора невина лица и пајстрожпје казни. 

Господине Претседннче, Bn ужпвате у ч/ита- 
вој Крал.евпнп Југославији велику популарност ч 
сви пмамо у Вас повереп-е да захтеве 'Интерпела- 
ције спроведете и кривце казппте. 

Примпте, Госполппе Претседппче, и овом прн- 
ликом уверепЈе o мом одлпчпом поштовапЈу. 

22-IM934 год. 
Пеоград 

Проф. Павлич Алојзнје Лаи, с. р. 
народни послаппк. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ииж. Јоваиа Т. Мисирлииа, народног посланика,  ма Миннстра саобраћаја o закл.учењу уговора за 
rpaAiby железннце са страним предузећнма. 

Господиие Министре, 
Министарстао саобраћаја закључило je уго- 

воре за извршење једпог великог програма желез- 
(шца апгажујући се у финансијским обавезама Ko- 
je наш даиашњи буџет не може да поднесе. Фишн- 
ciipaihc (»внх железиица везано са фађењем, јесте 
један од најскупљих начнна rpat)eii>a и зато се та- 
кав начин гра1)сња свуда нзбегава. Инжшњ&ри у 
своме удружењу 6aBelin се iinraibeM шивестицио- 
иих радова изјашњавали су се као корпорација, a 
не појсдииачно, увек против таквог начина нзвр- 
iueii>a радова. 

Јер, слободним издавањем послова уз финаи- 
сираи.е путем закл:>учшог зајма, ма и под најте- 
жнм условима, никад се не може претрпетн штета 
каква сс може претрпети кад се и финаисираље 
и грађење повере једпој истој фирми. 

Ови закључени уговорн за грађење овог ве- 
ликог програма пруга то најболЈС доказује. Наша 
држава у опасности je да изгуби једну огромну 
суму новаца, која се пење до једне фантастичне ци- 
фре до милијарде и no динара, која се сума има 
исплаћивати из редовних буџетскнх средстава. Ти 
су уговори толнко тешки и голико поразни за нас, 
mro предузећа могу са незнатним уложепим соп- 
ственим средствпма да раде послове којн »siroče 
ma стотнне милнона динара. 

Ha тај начнп главми цнљ којп je требало о- 
miM уговорима постићи, a то je, да се уиесе стра- 
НИ капптал у зс.мл.у потпупо je промашеп. У место 

да страни капнтал yi)e у земљу и да се тиме наша 
привреда ожнви, наш народ уместо тога и.ма да 
буде исцрпљен плаћајући огромне суме шпекулан- 
гима, који ове н оваквс уговоре искорншћују. 

Кгко, Господшне Миннстре, im до данас — no- 
сле две буџетске године — нисте стигли да нам те 
уговоре покажсте у Народној скупштини, то ии je 
част замоли ги Вас да изволнте одговорнтн ми прсд 
Народном скупштнном: 

1 — Колико je уговора до сада закључано за 
грађење железница заједио са финапсиранЈем С;, 
страннм  предузећима ? 

2 — Са коликом се поминалпом сумом заду>1<у. 
јемо, a колико лзноси коштање тих пруга no је. 
диначним цснама закљученим уговорима? 

3 — Са којим би се сумама могле те пруге из- 
радити према даиашњим јединачпим ценама К'о- 
штања радне снаге и материјала? 

4) Колнко имамо да нсплатимо за 10 година у 
горову предузећима за те закључене зајмове? 

5) Ko je те уговоре закључнвао m потписао у 
име iiante државе са страним предузећима? 

6) Да ли су и у колико одговорни државни op- 
ranu учествовали у закључењу тих уговора и jecv 
лп их  иремаиотписали? 

22 фебруара 1934 г. 
Београд 

Инж. Лован Т. Мпсирлић, с. р. 
пародни посланик. 

КАНДИДАТСКА  ЛИСТА 
ПОСЛАНИЧКОГ КЛУБА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАПКЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРА ЗА ПРО- 
УЧАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА O ДРЖАВЛјА! 1СТ13У. 

Чланови: 
1) Др. Добривоје Гер. Поповић 
2) Др. Мнлан Секулић 
3) Марко Петровић 
4) Др. Марко Кожул 
5) Мил.ан РадоњнК 
6) Др. Људевит Ауер 
7) Исо БогдановиН 
8) Др.  Петар  Нуић 
9) Стјепан Шифтар 

10) Тихомир Шарковић 
11) Албпп Коман 
12) Др, ЈБудевит Пивко 
13) Бошко Зел>ковић 
14) Др. Славко ПиштелиИ 
15) Др. Бранкр Николић 
16) Др. Светнслав Михаилбвић 
17) Др. Миленко Марковић 
18) Шиме Прша 
19) Ђорђе Ћирић 
20) Иикола Марковић 
21) Милам Божић - 

Заменици: 
Александар Аксрнтијевић 
Ристо TDOKHII 
Др. Владимир Станишић 
Шукрпја Куртовић 
Петар Иванишевић 
Радовам Јевтић 
Жнвојнн Стефановић 
Др. Богумил BomibaK 
Др. Стане Paiie 
Др. Урош Трбојевић 
Др. Матеја Перић 
Др. Вјекослав Милетић 
Ловаи Довезенски 
Др. .lema Видић 
Ђор1)е Парабућски 
Апдра Кујунџић 
Др. Стијеио Кнежевић 
Војко КуртовиЈ! 
Стевап Будтппп 
Омер Кајмаковић 
Милоје Сокијг 

Предлагачн: 
(Следују потпнси  10 предлагача) 



VIII РЕЛОВНИ СЛСТЛНАК — 23 ИОПЕМБРЛ 1933. 40') 

КАНДИДАТСКА  ЛИСТА  ЈУГОСЛОВЕНСКЕ  НАРОДИЕ СТРАНКЕ ЗА ИЗБОР  ОДБОРЛ ЗА  ПРО- 
УЧАВАЊЕ^ЗАКОНСКОГ ПРЕДЛОГА O ИЗМЕНА MA И ДОПУНАМА ЗАКОНА O ДРЖАВЉАНСТВУ. 

Чланови: Заменици: 
Др. Стјепан Бачић Др- Никола Кешељеви!. 
Др. Живан Лукић Владчмир I(i)CTiili 
Др. Милап Метикош Јосип Стажић 
Драгутин Перко Мнлош Драговић 
Светислав Xot)epa Станко Тркуља 
Станко Тркуља Светислач Хођера 
Милош Драговн11 Драгутт   Перко 
Јосип Стажнћ Др- Милан Метикош 
Владнмир Крстић Др. Живан ЛукиК 
Др. Никола Кешељеви!! Др. Стјепан Вачић 

Алојзијс Павлич 
Предлагачи: 

(Следују потпнси 10 предлагача). 





SKNOGRAFSKe BeiešKe 

штк sm§\\K 
UREDOVAN   SAZIV 

ZA 1933/34 GODINU 

KNJIGA II 

OD XIX DO XXXIV REDOVNOG SASTANKA 

OD 2,6 FEBRUARA DO 13 MARTA 1Q34 GODIND 

BUDŽETSKA DEBATA U NAČELU I U POJEDINOSTIMA 

BEOGRAD 

Za Narodnu Štampariju Mirko Drobac, Beograd, Poenkareova 24.  Tel.  2,4-334 
19 3 4 





Pretsednlstvo Narodne skupštine 

Pretsednik 

Dr. KOŠTA KUMANUDI 

Potpretsednici: 

DRAGUTINKARLO KOVAČEVIĆ Dr. AVDO HASANBEGOVIĆ 

Dr. KOŠTA POPOVIĆ 

Sekretari: 

Dr. DRAGOUUB 3EVREMOVIĆ DRAGOMIR M. STANODEVIĆ 

ANTE U   KOVAČ MILAN MRAVUE 

GAVRO MILOŠEVIĆ 

Narodni poslanici 
Avraniovic Branko, Adic Ante, Aksentijević Aleksandar, Aleksić Košta, Alilović Saćir, Andelino- 

vić Grj,rur-Budislav dr., Antonijević Dušan, Antunović Josip, Arandelović Jovan, Auer Ljudevit dr.; 

Babamović Jordan, Baljic Salih, Banjac Ljubomir, Barać Branko dr., Batinić Jozo, Bačić Stjepan 
dr., Benko Josip, Beširović Dimitrije R., Bogdanović Iso, Božić Milan, Borisavljević Strahinja, Brkić Stje- 
pan, Brušija Radoslav, Bugarski Dragutin J., Budišin Stevan, Bukvić Aleksandar, Bunović Milan; 

Cemović Filip, Centić Juraj dr., Cerer Anton, Cipušević Metodije; 

Ćirić Đorde, Čirić Stevan, Ćuković Milan; 

Čorbić Branko, Čohadžić Hazini; 

Davidović Vitomir, Danilović Živko, Demetrović Juraj, Dervišić Dulaga, Dimitrijević Mita, Dimi- 
trijević Hadži-Todor, Dobrović Milan S., Dobrovoljac Milan J., Dovezenski Jovan S., Dodić Aleksandar 
Taka, Došen Mirko dr., Dragović Miloš P., Drljača Branko, Drmelj Alojzij, Duboković Juraj; 

Đokić Risto, Dordević Vladimir, Durić Mihailo; 

Elegović Ivo dr.; 

Fidančević Toma dr., Fizir Viktor, Fotirić Arsa; 

Gavrančić Oton dr. Gavrilović Branislav, Gavrilović Oto, Gajšek Karlo, Glavički Božidar, Go- 
spodnetić Franjo, Grajić Pero, Grba Milovan dr., Grbić Emilijan, Grdić Vasilj, Grubanović Milan, Gruber 
Franjo dr.; 



Hajdinjak Anton, llanžek Lavoslav dr., Hasanbegović Avdo dr., Hodera Svctislav V., Hribar Ni 
kola, Hristić Bora; 

Ivandekic-Ivković Mirko dr., Ivanišević Petar, Ivančcvić iJušan, Uić Srda Milan dr., Isaković Mi> 
livoje U., Isaković Mito; 

Janković Velizar dr., Jevremović Dragoljub dr., Jevtić Životijc, Jevtić Milutin Al., Jevtić Miliailu 
R., Jevtić Radovan, Jelić Milutin, Jeličić Boža C, Jeremić Živojin, Jovan Andrija, Jovanović Aleksan- 
dar, Jovanović Doka, Jovanović Jova, Jovičić Dobrosav; 

Kadić Husein, Kajmaković Omer, Kalamatijević Miliailo R., Katić Miloš, Kaćanski Stevan, Ke- 
šeljević Nikola dr.. Kline Anton, Knežević Lovro, Knežević Stjepo dr.. Kovač Ante Lj., Kovačević I3ra- 
gUtin-Karlo, Kožulj Marko dr., Kojić Dragutin dr., Koman Albin, Kostić Dragutin dr., Kostić Milorad J. 
dr.. Kraljević Dragan dr., Kramer Albert dr., Kraft Stevan dr., Krejči Anton, Krstanović Risto, Krstić Vla- 
dimir, Krstić Zarije S., Krstić Milutin, Krstić Miliailo V., Krstić Simo, Kujundžić Andrija K., Kujundžić Bo- 
goljub K., Kumanudi Košta dr., Kuntarić Ante dr., Kunjašić Joahiin, Kurtović Vojko, Kurtović Šukrija- 

Lazarević Milovan M., Lazarević Todor dr., Lazarević Teodosije K., Lazarević Filip S. dr., Leušić 
Đuro dr., Lisavac Mladen dr., Lončarević Ivan dr., Lončar Ivan, Lončar Stanko, Lukić Živan dr., Lulic 
Petar; 

Makar Dako, Maksimović Božidar, Maksimović Stjepan, Malančec Vlado dr., Marinković Voji- 
slav dr., Marjan Đuro, Marjanac Simo, Markić Franjo, Marković Velimir 2., Marković Milenko dr., Mar- 
ković Milorad P., Marković Nikola, Mastrović Ante F.( Matica Pavao, Matić Doka N., Maceković Ma- 
tija, Mašić Marko, Metikoš Milan dr., Mijić Milan D., Miletić Vjekoslav dr., Miletić Vladislav, Miloše- 
vić Gavro, Milošević Mladen P., Milutinović Milinko R., Milutinović Milorad D., Misirlić Jovan T., Mitrović 
Jovan R., Mitrović Ljubomir M. Mihailović Ilija P., Mihailović Svetislav dr., Mozer Hans dr., Mohorič 
Ivan, Mravlje Milan, Mulalić Mustafa A; 

Nedeljković Uroš P., Nikić Nikola dr., Nikić Fedor dr., Nikodijević Arandel D., Nikolić Branko dr., 
Ninković Tripko, Novaković Tode dr., Nuić Petar dr; 

Njamcul Ranko dr.; 

Ostojić Đuro dr.; 

Pavlič Alojzij, Palaček Ivan dr., Parabućski Dorde, Paranos Spiro F., Paliernik Frano, Patrno- 
gić Ljuba, Perić Matej dr., Perić Milivoje D., Perić Ninko dr., Perko Dragutin V., Petković Mi- 
lan, Petovar Lovro, Petrak Nikola, Petričić Živko dr., Petrovič Marko, Pešić Milutin, Pivko Ljudevit dr., 
Pištelić Slavko A. dr., Pogačnik Viktor, Popović Dimitrije On. Popović Dobrivoje Cer. dr., Popović Du- 
šan, Popović Jeftimije, Popović Košta dr., Popović Milan V., Popović Milan dr. Popović Svetislav dr., 
Praljak Nedeljko, Preka Nikola, Prekoršek Ivan, Princip Jovo, Prša Širne dr., Pustoslemšek Rasto, Pucelj 
Ivan J.; 

Radivojević Lazar Lj., Radić Ivan, Radović Savo dr., Radonjić Milan, Radonjić Miljan, Rajić To- 
ša dr.. Rako Janko dr., Rape Stane dr., Rorbaher Julijan dr., Ružić Viktor dr.; 

Savić Arandel P., Savić Sava V., Savković Ilija, Santo Gavro dr., Saračević Radenko, Sekulić Mi- 
lan dr., Selić Joca M., Selmanović Alija, Simić Milorad, Smiljanič Toma dr., Sokić Miloje M., Sokolović 
Nikola, Spasović Vukašin, Spahić Vlado, Spindler Vjekoslav, Šrškić Milan dr., Stažić Josip, Stajković Ni- 
kola, Stanić Andra, Stanišić Vladimir dr., Stanojević Dragomir M., Stanojević Milutin, Stevanović Živo- 
jin A., Stevanović Milan, Stepanov Milivoj, Stepanović Milan R., Stetanović Ignjat, Stijić Milan dr., Sto- 
jadinović Miloslav dr., Stojković Milan D. dr., Stošić Stamenko, Strezović Krsta; 

Šarković Tihomir, Šega Ferdo, Šelmić Dragić N., Šećerov Slavko dr., Šiljegović Vladimir, Šiftar 
Stevan, Šnajdar Franjo, šumenković Ilija dr., Šurmin Đuro dr.; 

Tadić Gligorije dr., Teodorović Vojislav, Tešić Maksim, Tolić Ignjat M. dr., Tomić Jakob, Tonić 
Todor R., Topalović Milan, Toromanović Hasan, Trbić Vasilije, Trbojević Uroš dr., Trifunović Ljubiša, 
Trkulja Stanko, Trpković Stavra K.; 

Uzunović Nikola, Urek Ivan, Urošević Mirko li., Urukalo Sergije; 

Valjavec Stjepan, Varda Sever, Vasiljević Stevan dr., Veličkovič Miladin, Veljković Veljko, Vi- 
daković Vitomir, Vidić Ješa dr., Vidović Bogdan dr., Vošnjak Bogumil dr., Vujić Dimitrije V., Vukićević 
Bogić dr.; 

šan M.. 

Zaharić  Cedomir,  Zeljković  Boško,  Zemljić Jakob; 

Živanovič Milan, Živančević Miliailo,  Živković Isidor M., Živković Negosim dr., Živojinović Đu- 



Ministarski s^vet 

Pretsednik Ministarskog saveta Nikola T. Uzunović; 

Ministar bez portfelja dr. Albert Kramer; 

Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja Ivan  Pucelj; 

Ministar bez portfelja dr. Hamdija Karamehmedović; 

Ministar bez portfelja dr. Dragutin Kojić; 

Ministar prosvete dr, Ilija Šumenković; 

Ministar pravde Božidar Maksimović; 

Ministar bez portfelja dr. Budsilav-Grjair Andelinović; 

Ministar saobraćaja Lazar Radivojević; 

Ministar trgovine  i  industrije  i  zastupnik Ministra   šuma 

i  rudnika Juraj Demetrović; 

Ministar vojske i mornarice, armijski deneral Dragomlr Ž. Stojanović; 

Ministar finansija dr. Milorad Dordević; 

Ministar građevina i zastupnik Ministra poljoprivrede dr. Stjepan Srkulj; 

Ministar inostranih poslova Bogoljub Jevtić; 

Ministar unutrašnjih poslova Živojin Lazić; 

Ministar   fizičkog   vaspitanja   iia/oda   dr.   Lavoslav  Hanžek. 




