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POČETAK U 8 ČASOVA 

SADRŽAJ: Прстседиик др. Коста Кумануди: Има ли при- 
медаба na заппспик? (Нема). Примедаба нема, за- 

Pre dnevnog reda: 1 — Čitanje i usvajanje zapisnika XX ПИСНИК je примљеп. Прелазимо на дпевни ред. Ha 
redovnog sastanka, дневпом реду je продужење претреса предлога бу- 

Dnevni  red:  Produženje pretresa n načelu o predlogu џета државпнх расхода и прихода    са предлогом 
budžeta državnih rashoda i prihoda sa predlogom Finansijskog Фипапсијског закона за  1934/35 годцпу. 
zakona za 1934/35 godinu. Реч има народни послапик г. Коста АлексиЈ!. 

Govornici: Košta Aleksić, Ferdo Sega, Ignjat Stetanović, Коста   Алекси!!!   ГОСПОДО   НарОДНИ   послапици, 
Salih  Baljie, Milovan Lazarcvić, Andra Stanič, Pretsednik Mi- Пред нама ce цалази    буџет за   1934/35 годпну ОД 
nistarekog saveta  Nikola T. Uzunović, Dr. Mirko Došen, Albin ]0 милијарди,  пако  CMO успели    Да буде  CMaibCIIO 
Koman,   Todor   Tonič,   Anton   Cerer,   Uroš  Nedeljkovič,   Josip 30%  од како je Народпа    скупштппа    ПОЧСЛа рад, 
Aiitunovič, Milivoj Peric, dr. stane Rape, Mihailo Zivančević, иакО су господа    пз опознције    гласали за буџет 
Karlo   Gajšek,  Milorad  Simič,  Vitomir Davidovič,  Aleksandar- од   преко   13   МИЛИЈарДИ,   дапас   ТЗ   ГОСПОДа   крити- 
Taka Dodič, Aleksandar Jovanovič, Dra^utir  Bugarski кују овај буџет који je знатно смаљен; верујућп у 
   namer мудрог вођу који je сада и Претседпик Вла- 

де, иако je моћ народа слабија,    ja ce падам да 
Претседиик др. Коста Кумапуди: Отварам XXI he on спровести штедљу. 

редовпи састанак Народне скупштипе.    Изволите Господо    посланици,    нама je пеопходно по- 
чути записпнк  претходног састаика. требна штедња и само штед11,а, те тако може са- 

Секрстар  Милан  Мравл^е    прочита  записник мо да ce преброди ona светска криза  али ja ce na- 
XX редовиог састанка. дам да he nam вођа који je прави штедиша у сво- 
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Joj кући, умети мудро спровести штедњу као Прет- 
седник Владе у нашој држаои, само.гисиодо, штсд- 
iba може да почне одозго, a не одоздо као раии- 
је na практикантима, na дпевиичарнма, званични- 
дима и служитељнма, већ са смаи.ен.ем мипнстар- 
СКИХ  портфеља,  укидањем  геиералпих  директора 
и  окружних  ииспектора,  смањењем  дневница  г.г. 
миннстрима,   сенаторима   и   посланицима,   смање- 
љем плата    свима чнновпицима преко 3000 дина- 
pa, ynpomtieibeM администрације, укидашем вели- 
ких таитијема, хонорара, укндањсм картела и сма- 
њењсм додатака. Госиодо послаинци, .ja ие могу 
да разумем, откуда постоји скупоћа, када су, ro- 
сиодо, намирнице   300%    јефтиније него што су 
биле када су додаци првдвиђени, a сво вам sa то 
доказа: Данас je једаи кгр. белог хлеба 2 .динара, 
1 кгр. меса 6 дин., 1 кгр. масти 12 дин., једио jaje 
40 napa, 1 кгр. пасуља 1 дин.,  1 кгр. кромпира 1 
дин., становн скромпи 500 дин.,  a  када  су  пред- 
виђени додатци онда je било овако:  1 кгр. хлеба 
8—10 дип.,  1  кгр. меса 20—25 дин.,   1  кгр.  масти 
од 30—40 дин., a стаиови no  1500—2000 дип., na 
ево вам, господо, слпка. Опда je парод своје npo- 
пзводе продавао са 30% скупље, na je опда било 
у оптицају 10—15 милнјардн динара n народ je све 
могао споситн, a дапас, господо, тога пема и сада 
додатци ne треба да постоје. Господо посланици, 
милијопи се сваке годппе предвиђају na позори- 
шта и опде где je пепотребпо, a како рече г. Mn- 
ппстар просвете да има око 2000 празпих школа 
и толико и учител>а без службе, ja мислим да je 
прече било поставптп учптеље да ne базају na у- 
лици беспослепп, a и деца да не npel)y школова- 
n.e. Господо послаппцп,    фабрика „Бате" препла- 
вила je пашу целу земл^у, у свакој варотп и варо- 
шици нма своје фплијале a хпљаде запахлнја ne- 
мају хлеба, и o томе би требало повестн рачуна. 

Господо послаппци,    у Београду    ne впдпмо 
кризу, зашто? Зато што су већипом    чпновппцп 
и отуда се крпза у Београду ne oceha. Ja сам npo- 
шле годипе приликом буџетске дебате говорпо a 
то и сада попавлЈам, да je потребпо да се пзвршп 
ревизија пелокуппог чиновништва, парочпто nen- 
зионера, na ко се нађе способап н млад и ncnpa- 
вап за службу да се врати у службу, те да се тиме 
смањи буџет пепзија.    {Игњат Стефаиовић: Било 
би издатака na другој страни),    Не би, господипс 
Игњате   Стефановићу.   (Hribar   СтефвНовић:   Где 
hem толпко чипоппшптво?).    Господо, мп  имамо 
тколовапих чиновника доста којп имају своје и- 
мање, na пека иду и нека га раде! 

Затим, господо, ja мпслим да je крајње време 
да се где год.су муж и жена у служби, жепа од- 
мах отпусти из службе, пека иде кућп да буде 
домаћица. Затим; дозпао сам да има no пет до 
шест лица нз породице n сви су у државној слу- 
жби, mro треба одмах уклопнти из службе na 
дати онима који гладују и пемају службе. Овде 
би само биоскопи, апотекс, дрогернје и ПОЗОрИ- 
шта пмали штету, али би правда бпла задоволЈС- 
na. У сваком мппстарству палазп се na стотипе 
молби за службу, и где год дођете, увек ћете до- 
бити одговор да нема кредита. Једино Министар- 
ство правде схватило je патриотску дужност и 
плату je смањило званичницима n дневничарима 
те je упослеп већи број. који хлеба пемају, na би 
требала да учипе и остала мипистарства да смање 

плате, да би могли впшс запослити. Баш ових да- 
иа један пепзпопер, којп има пензију као ипспек- 
тор n KOJU je запослен, поред пензије, у Класној 
лутрији, у привреднрм друштву, дошао je овде н 
хвата народне посланике молећн их, да се танти- 
јема у Класној лутрији ne смањује. 

Господо посланици, требало бп забранити 
свима чиновницима n пензионерма, да могу на 
трп до четири места примати хопораре на штету 
Других, јер MU имамо масу школованих младих 
људп, који ne могу да добију место за дневнича- 
ре, већ лутају беспослени n без срестава за живот. 
Па mije чудо, што се чују протестп са свију стра- 
na и противу Владе и противу nac посланика. 

Господо посланици, вама je свима добро по- 
зпато да паш чиновнички кадар nuje na onoj вн- 
сипи na којој треба да je и да би требало извр- 
шити једпу озбиљну редукцију у чиновништву. 
Ja сам се, господо, личпо уверио да поједшш чи- 
повппцп губе no десетипе хиљаде за noK na коц- 
ки, те се отуда дешавају и огромни дефицити no 
појединим надлештвима. Чиновника сваког треба 
iipcTojiio наградити, али га за сваку неправилност 
треба најстрожије казнити, na n пз службе нају- 
рнтн. 

Господо посланици, xohy да се осврпем на 
Закон o раздужењу сељака. Ja сам био члан тога 
одбо1)а n ja сам са г. Илијом Михајловићем пред- 
лагао, да се рћздужење сељака може правплно 
решити јсдппо помоћу државном, a то je да др- 
жава пзда обвезпнце и да се парод са обвезпица- 
иа раздужп. (Вигомпр Видаковић: Инфлацијом!). 
U да je тако учшвепо, ne би требалп никакве дру- 
гс законе донети ни за сељака, im трговца, пи за- 
натлију, na n овога пута, господо, тврдим, да се 
парод ne може раздужитп никаквим другим пу- 
тем, једнпо када бп могла да се nonpann коњук- 
тура, a го je да би парод могао да продаје своје 
производе na бази, na којој се задужио, те да 
прода своју пшеппцу no 400 динара, кукуруз no 
300 динара, волове за осам до десет хиљада ди- 
napa, овцу за 400 дин. ит.д., док међутим, када 
on данас продаје пшепицу no 60—80 дип., куку- 
руз од 30—50, nap волова за хпљаду динара, овцу 
за 40 дип., na одакле, господо, да се раздужи 
поред тога сељак, када je своје производе no 
горњпм цепама продавао? A on je куповао шећер 
no 12 динар i, кафу no 30 динара, a rac no 5 динара, 
палидрвце 1 дппар, a дапас, кад своје пропзводе 
продаје 300% јефтппнје, niehep плаћа no 16 ди- 
нара, кафу no 40 динара, гас no 7 днпара и маши- 
ny опет no 1 дипар. Па, господо, погледајмо n- 
стипи у очп, може ли ово овако да остапе и мо- 
же ли парод под оваким условима да плати ду- 
гове, да плати државп порезу, баповппп n оп- 
штини прирезе. Ja тврдим да ne може, господо. 
Ми носимо грех на души, mro до сада писмо ма 
какву заштиту дали у вароши трговцима и занат- 
лијама, јер смо и привременим Законом, у1)ед- 
бом, лишили пх њиног права n нисмо их зашти- 
тпли na другој страни, тс тако сваког дана no 
нека фирма пада под стечај, a стечај за свког чо- 
века значи убиство. Крајње je времс да сс и onu 
л>уди заштите. Ja сам са п.има увек, када смо го- 
ворили o томе, слушао ово: сваки je рад да пла- 
Tii свој дуг, али само тражп могуГшост у времену 
n свакп каже: ne жалпм пмаше, али жалим частп 
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своје, камате су претеране, н ja сам ca мојим при- 
јатељем г. Илијом Михајловићем подиео једну 
претставку, у којој смо тражнли да сс камата сма- 
њи код Народне банке и Хипотекарне 6aFiKe. 

Господо no i       да кажем иешто и o 
I Јародној банци. Иако се назива Народном бан- 
ком, ona није Народна бапка, већ баика поједн- 
наца. Гро нашег народа, a то je сељак, не ужива 
кредит код Народне банке. Људнма који раде, 
нарочито извозницима, који се боре да страну ва- 
луту уиесу у земљу, скраћују кредит, a већини не 
дају, док, међутим, појединцима отпиСују милионе. 

Ви сте чули да Je наш уважени вођа странке 
ii Претседник пладе г. Узуновић изјапно, да жсли 
да се донесе закоп o корупцији. To je његова 
највећа врлипа и ja се падам, да ћсмо сви сложно 
као један бити зато, да се тај закон што пр« 
донесе и када би он био изЕфшен како треба, ja 
верујем да би са добииспим новцем од корупцио- 
наша био потпуно испла11ен дуг наше државе, јер 
je то највеће зло које irsc мори од уједињења до 
данас. 

Ja верујем, господо, да je вама тако исто по- 
зиато као и мени, да су већином точиоци пића 
кажњени, што инсу паушал платнли na време, a 
то није отуда што иису хтели, већ што нису мо- 
гли. Зато бих вас молио, Господине миннстре, да 
помогиете да се ти људи ослободе казне. Reliinm 

:■,, ч има који су кажњени за једног убијеног 
зеца no 1500 динара, иако je зец штеточина и за- 
то бих Вас молио, Господине министре, да ме 
помогнете, да се и ти људи ослободе од казне. 
(Министар финрнсија др. Милорад Ђорђевић: To 
се односп na Мипистра шума и рудника). Али Bn 
сте овде у име КралЈевске владе, пошто г. Мини- 
стар шума није овде. 

Ипвалидске породице и лични нпвалидн пису 
примили поједипи пи до дапас onaj остатак инва- 
лиде, зато треба да сс Владл постара п да nai)e 
могућности да им то исплати, како ne би морали 
да  npoce no улицама. 

I осподо послапицн, 'p. се падам, да je вама 
познаго да je од парода окружна комапда за вре- 
ме ратова у предратнрј Србијн узнмала од noje- 
динаца волове, кола и коње и да поједшш данас 
имају реверс na то, који су сачували, и nn до да_- 
nac још то није нсплаћено. Па када смо мп мо- 
гли исплаћивати аграр no Боспи и Херцеговипн, 
зашто ца се и ono ne исплати овима, који су дали 
и последње волове, коње и кола. Ja мислим да je 
крајње време да ое ono народу исплати, a го- 
сподип Министар финансија, када je могао наћи 
могућпостм да се исплаћује аграр и да се при- 
ликом »сплате врше злоупотребе и афере, мож€ 
naliH могућпости да се и ono исплатп. 

Господо посланици, вама je позпато да je 
разрез порезе земљораднику пршеп na бази када 
je пшеница била -100 динара, a кукуруз 300 динара, 
и та пореза и дапас постоји, a земљорадник npo- 
овас 250 дппара, ii;i.->'.i. 800 динара, ceno 100 дииара, 
даје пшеппцу no 60—80 дииара, кукуруз од 40 
.; i fiO динара, зоб no 30—40 дишра и пасуљ no 100 
динара, na молим вас рец^те ми, може ли зјмл.о- 
радпик да плати порезу? Потребпо je neli да му 
се пореза смањи као што je и цепа његовом про- 
нзводу смањена. 

Господо пардпи поослаппци, хоћу да се освр- 

пем na ову нашу опозпцију, јер je ona збиља na- 
ma a ne пародпа, ова господа бирапа су na јед- 
noj листп са нам i na идеологпји од б јапуара, н 
опи су са пама заједно сарађивали више од го- 
дину дана (Драговић Милош: C тобом у друштву 
ићи, ти који ne npiisnajeni ову нову странку?!). 
Mojo je .мпшљење и ja тврдим, да су ова ročno- 
да отишли у опозпцију из амбиције a ne из иде- 
je, опи су мпслили да се што npe докопају мп- 
пистарских фотеља, na пошто су видели да мпо- 
io п.их јачих n пречих има пред њима, onu су 
изабрали овај пут, али, господо, no мом мишл.е- 
iby, они су пут погрешилп, и тек сада њихове 
амбиције од мшшстарских столица далеко су о- 
тишле. (Мплош Драговић; Јаком иду Mapa n сва- 
товп!). 

Претседнпк др. Коста Кумануди: Ja hy Вас ка- 
знити, г. Драговићу, nonoua Baic опрмињем да се 
умнрите! 

Коста Алексић (паставља): Господа мпсле да 
lie им noMoliii, што na зборовима изпосе против 
Владе n против Скупштше, разне измишљотине, 
n.i се и овде у Скупштини са виком и добацпвањем 
скоро сваком говорппку служе педостојппм речи- 
ма, да nx чује публика и галерија, али треба да 
буду оввсни, да и публика у.ме да цени њихово 
понашање. Господпп др. Метикош и ja, када смо 
заједпо пшлп na збор у Љубљапу, повели смо 
разговор одпоспо раздужења сељака n ja сам у 
разговору изнео тешкоће сељака и варошанина, 

,а (.u je сед€о до мене и онда je рекао, да ja дема- 
гогишем, a сада у своме говору вели, како je 
сељак у тешком положају. Ето, господо, какви 
су људи у опозицији. Mene једппо теши што не 

гдим од господе у опозпцпјп ппједпог селЈака, 
који би престављао гро пашег парода, те тако 
пикакве опаспости пема од ове. 

Господо, опозиција je држала збор у моме 
Вал.еву npe пеколико дана n, господо, једино су 
кападали Владу n Скупштину, na je један госпо- 
дин iKiiiao мене лично говорећи народу ово: бра- 
ho, nam послапик ne радп пншта у Скупштппп, 
i;/li продаје креч, нашта су му одговорили: na 
господо, то нама треба. Јест, господо, ja сам про- 
даиао креч, алп ne мој, већ мога сиротог парода, 
којц нема хл^еба, n laj народ пече камен, од кога 
производи крсч, и за камен купује храну. Па, го- 

io, реците ми има ли ту корупције? 
Господо, у моме изборпом срезу већипа л.у- 

ди има који су покажњавапи за горосечу. Ja бих 
молио Краљсвску владу да се та казпа апулира. 

Господо, ja сам слушао, једап говорпик јуче 
je поменуо, како je ово седЈЈа Влада господина 
Узунови11а. Алп господин Узуповић није био ам- 
бициозан човек n није ломио руке да се одржп 
на влади што дуже, већ je увек давао оставку. У 
коалициоПој влади када су савезници били ne- 
искрени, сећате ли се случаја г. Раднћа o избору 
за два члапа за ратпу штету? Опда je постојала 
кандидација владине већине н опознције, у којој 
i,' био и пок. Радић, п баш тога вечсра, ceha« се 
добро, ми смо бирали. Господнн Радић je казао г. 
Преки n наредио му да се глата за кандидата опо- 
зиције. Г. Прека ми je причао ono. Ja сам онда 
казао: Господиие Претс^дниче, зпатс ли Ви да 
смо ми у влади и ие можемо то да радимо. — 
Ja наређујем и тако мора да буде. Шта сам мо- 
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гао — ja сам послушао шефа и они су гласали 
за опозицију и опозицпја je прошла на нзбору. 
Г. Узуновић, као парламентарац, као човек, дао 
je тада оставку. Ja сам отншао послс и са- 
општио то Ради11у. Када сам му то казао, он je 
рекао: Трчи, кажи му да повуче оставку. -— Ja 
сам рекао: Господнне Претседниче, ja то ne могу. 
ETO, TO je разлог, зашто je шест пута господии 
Узуиовић долазно na владу. Ово су све речи г. 
Ииколе Преке, бившег министра, и o)i 1\е ово у 
у свако доба потврдити. 

Господо, опозиција воли да се кити туђим 
перјем, као што je било и са сарајевском афером. 
НаДлежни факторн открили су аферу, похватали 
кривце, a опда опозицнја подпосн интерпелације. 

ВеРУЈући У нашег мудрог во1)у, г. Претседни- 
ка владе, који je штедиша у својој кући, да ће ом 
брод с којим управља, провести и извести, иако 
буде иаилазио на буре, без потреса, ja hy гласати 
за буџет. (Одобравање и пљеска1Бе). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Ferdo 
Šega. 

Ferdo Šefia: Gospodo narodni poslanici, mi svi 
znamo i priznajemo da smo seljačka država i mi ne- 
ćemo biti ništa drugo. No, kod izgrađivanja seljačke 
države ne smijenio ići predaleko, ne smemo da stva- 
ramo opreke između sela i grada ili da sprečavamo 
razvitak gradova. 

Nikada nisu  interesi grada i sela bili tako usko 
povezani, kao što baš u zadnje vreme, jer su danas 
više nego ikada jedni upućeni na druge. Pre se suvi- 
šak  poljoprivrednih proizvoda izvozio u druge zem- 
lje,  a jednako  i  suvišak  ljudi  iseljavao se u  druge 
krajeve   Danas je prestalo i jedno i drugo,   jer sve 
zemlje  ograničuju   i  onemogućavaju  i  useljivanje  i - 
uvoz iz tuđih zemalja. Danas naše selo u prvom redu 
živi od naših gradova, jer su ti gradovi najveći i naj- 
bolji potrošači  poljoprivrednih proizvoda,  a  oni je- 
dini danas primaju suvišak sa sela. Šteta je samo što 
imamo premalo pravili gradova i što ti gradovi imaju 
premalo stanovništva. Da imamo bar dva tri grada 
velika kao Budimpešta, Prag, Bukurešt i t. d., mi bi 
lako  sami  potrošili   najveći  deo  suvišaka  hrane,  za 
koji sada moramo gotovo moljakati inostranstvo da 
ga preuzme. Pokazalo se u ovoj krizi, da su joj naj- 
bolje odolevale one zemlje, koje imaju najpovoljniji 
razmer   seoskog   stanovništva,   tako  da  su  gradovi 
snabdevali selo sa svojim proizvodima i trošili pro- 
izvode sela. U tim zemljama privredna kriza nije uzela 
tako oštre oblike ni u gradu ni u selu, niti ima toliko 
nezaposlenih radnika, niti je seljak ostao bez novaca, 
niti je pala vrijednost .zemlje, niti su propale banke. 
Kod   nas  nema  te  srećne  srazmere  između  seoskog 
i  gradskog stanovništva,  mi  još  uvijek  imamo  pre- 
više seoskog a premalo gradskog pučanstva, i to je 
jedan od glavnih uzroka što je kriza kod nas zauzela 
preostre oblike. 

Gospodo, to nam mora biti nauk za budućnost, 
lako smo seljačka država i baš žalu što želimo dobro 
našem seljačkom bratu, mi moramo podupirati raz- 
vitak naših gradova, moramo gledati da budu i tako 
veliki i tako snažni, da mogu preuzeti i suvišak seo- 
skog stanovništva i suvišak hrane koju proizvodi to 
stanovništvo. 

Politiku jednostranog podupiranja sela i jedno- 
stranog zapostavljanja gradova, kakva je kod nas 
već više puta  nastupila,  a još češće zagovara, jeste 

najnezgodnije što bismo mogli učiniti, i to baš zboi' 
interesa samoga sela i bez obzira na to što su gra- 
dovi jedina prosvjetna središta, a danas i jedini iz- 
vori poreskih prihoda. 

Ovako stanje kakvo je danas upravo davi na5e 
gradove. Njima je istrgnuta iz ruku sva privredna 
pobuda, a njihova privredna delatnost je svedena na 
najmanje. 

Eno, u Zagrebu gotovo nijeda industrija ne svr- 
šava svoje bilanse sa dobitkom, prihodi ^carinarnice 
pali su na najmanju meni, građevna djelatnost, od 
koje je u zadnje vrijeme živeo najveći deo stanov- 
ništva, spala je takode na najmanju meru. Neupo- 
slenosl raste i/, dana u dan, a time pada i potrošačka 
snaga, što još više zaoštrava krizu i sela i grada. Kad 
već govorim o Zagrebu, onda mi je pred očima onaj 
moj rodni grad Zagreb, koji se temelji na sjajnoj 
prošlosti, a izgrađuje se na teškoj ali ponosnoj sa- 
dašnjosti za veliku budućnost u našoj velikoj Jugo- 
slaviji. 

Nije tek slučajno, da je ispod Bliznice, tog naj- 
višeg vrha zagrebačke Gore Medvednice, nastao do- 
laskom hrvatskih plemena u ovu »Lijepu našu Do- 
movinu« grad Zagreb, opkoljen u davnoj prošlosti sa 
čvrstim i jakim bedemima i utvrdama, čiji su se ostat- 
ci sačuvali i do naših dana. Povijest Zagreba puna je 
krvavih i dugotrajnih upornih borbi slobodnih gra- 
đana, koji su ljubomorno čuvali svoju slobodu i svoje 
pravice protiv nepovlasnog prisizanja nametljivih tu- 
đinskih velikaša. 

U redovima tog građanstva, tih majstora svih 
mogućih zanata i građanske inteligencije, gajila se 
uvijek visoka građanska svijest i tu se nalaze izvori 
snage i otpora, koji je uvijek građanstvo pokazivalo 
kad god je ma s koje strane poduzet pokušaj da se 
njegova sloboda i pravica okrnje. Tako se taj duh 
zajednice širio i to je građanstvo postalo s vremenom 
nosilac građanske svijesti i slobode velikog područja, 
koje je sve više smatralo Zagreb svojim središtem. 

1 tim puteni postao je Zagreb glavnini gradom 
svih Hrvata, više slobodouman voljom, nego naroči- 
tim aktom. U Zagrebu se usredotočila sva duhovna 
snoga Hrvata na svim područjima prosvjetnog i po- 
litičkog stremljenja. Tu su nastali svi pokreti, tu su 
nikle sve ideje, koje su postale vodilice Hrvata, tu 
je bilo središte svake borbe i svakog otpora, i u Za- 
grebu su slomi jeni svi pokušaji, koji su išli na to, 
da se Zagreb i Hrvatska bilo ponijemče, bilo po- 
madare. 

Danas kad sve to gledamo iz povjesne perspek- 
tive, moramo se sa čudenjem pitati, odakle tim našim 
sitnim i malim pretcima ta velika snaga, da su se 
mogli odoliti propagatorima germanizma i mađari- 
zacije. Ti su naši pretci imali u sebi snage, koje su 
bile jače od moćnika'u Beču i Pešti. Imali su srca 
i duše i sačuvali sebe i potomstvo za veliki narodni 
preporod, veliku našu Kraljevinu Jugoslaviju. 

Razumje se, da su u takvoj istorijskoj sredini 
oduševljene) primljene velike ideje francuske revolu- 
cije, koja je značila pobjedu građanske slobode i 
građanske savjesti, pobjedu ljudskih, a ne samo na- 
cionalnih pravica, pobjedu jednakosti čovjeka, koja 
je duboko usađena u našoj širokoj sveslavenskoj 
duši, koja je uvjek živjela i živi u nama Jugoslovenima. 

Ove je ideje prihvatilo ne samo građanstvo, nego 
i  hrvatsko domaće  narodno plemstvo, ono plemstvo 
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koje je uvjek ostalo sa narodom, koje je nekada i u 
svojim velebnim dvorevima znalo sačuvati svoju sio- 
vensku, svoju hrvatsku dušu i srce. Tu su naši Draško- 
vići j .lelačići i mnogi drugi, koji su shvatili duh vre- 
mena i svoj istorijski poziv i godine 1848 oslobodili 
hrvatskog seljaka i/, feudalnog kmetstva 

U kmetskim hrvatskim kućicama čuvala se uvijek 
narodna riječ i milozvučna narodna pjesma, narodna 
predaja i slikovita naroda šej,ra. I uvođenjem hrvat- 
skog seljaka u slobodu dobilo je građanstvo nove 
snage i svezu krv, koja je narodne redove ojačala u 
teškoj borbi za održanje. 

Političke ideje francuske revolucije, slobodarske 
ideje napredne Engleske i buduća sveslavenska svi- 
jest svih slovenksih naroda, sve je to našlo jakog i 
trajnog odziva medu Hrvatima i iz tih ideja ponikli 
su svi pokreti, koji su išli za tim, da se i Hrvati do- 
mognu svoje pune slobode. Za tim su išli naši ilirski 
ideolozi, koji su htjeli taj ideal oživjeti na širokoj 
osnovi iliri/.ma, kao u zajednici svih južnih Slovena, 
a to je bila i zavjetna misao velkog vladike Štrosm;.- 
јега, "kome se do sada ne nade dostojni naslednik, 
kada je svome narodu u Zagrebu podigao najviše 
zavode znanosti i umetnosti i već tada ih u svojoj 
dalekovidnosti prozvao jugoslovenskim. Taj isti ideal 
imao Je najveći sin i osvjestitclj hrvatskog naroda, 
veliki učitelj i uzor moje mladosti Ante Starčević, 
kada je hteo ostvariti svoju Veliku Hrvatsku iz svih 
jugoslovanskih zemalja. 

1 jedni i drugi ojačali su i učvrstili nacionalnu 
svijest u građanskim redovima i spremali ih za novu 
i veliku borbu. A u seljačkim redovima oživeo je tu 
svijest veliki propovjednik i prorok narodne seljačke 
duše, neumrli mučenik Stjepan Radić. 

Tako su se svi redovi spremali na veliko djelo 
narodnog ujedinjenja, da bude ostvaren san naših lli- 
raca i štrosmajera, da bude oživotvorena Velika Hr- 
vatska Ante Starčevića i da postane Radićev seljak 
potpuno slobodan, svoj na svome, sa seljačkom bra- 
ćom čitave Jugoslavije. 

Sve je to bila priprava za veliko djelo sadašnje 
Jugoslavije, koje moramo mi dovršiti i usavršiti. Sve 
je to bio, da se tako simbolički izrazim, čvrst ali su- 
rov kamen, kojega moramo mi isklesati do savršen- 
stva. A u tom našem narodnom radu neka nas mudrost 
vodi, snaga jača, a lepota neka naše djelo krasi u sa- 
vršenoj izgradnji te velelebne naše Kraljevine Jugo- 
slavije. 

Gospodo, Zagreb nosi kroz vjekove svoj ponosni 
i časni naslov kraljevski, slobodni i glavni grad Za- 
greh. Ova počast mu i pripada, jer tamo od tragedije 
na Gvozdu godine 1097, kada je poginuo" poslednji 
Kralj naše krvi Petar Svačić Zagreb je u svojoj duši i 
srcu preko punili osam vjekova nosio ovu tužnu uspo- 
menu i zavjet za oslobođenje, lako takav ponosno je 
dočekao 29 listopad i I prosinac 1918, kada su oživo- 
tvorene hiljadugodišnje težnje naSeg naroda sviju ple- 
mena u, za uvijek sjedinjenoj Kraljevini Jugoslaviji pod 
žezlom Prvog Kralja Petra Karadordevića - Oslobo- 
dioca. U toj našoj Jugoslaviji ima Zagreb vršiti i dalje 
.<voju historijsku misiju, on ima biti sjedište i uporište 
nacionalne svjesti u čeličnom okviru velike jugosloven- 
ske misli. Sa tom sviješću treba da Zagreb bude ravan 
i jednak ostalim našim središtima i u Zagrebu mora 
se osjetiti i znali, da su svi Jugosloven! bez razlike 
plemena jednaki sudionici svih prava i svih dužnosti 
Velike Jugoslavije. 

Zagreb mora biti stjegonoša one ideje jednakosti 
i jednopravnosti u borbi protiv svih onih, koji još 
misle, da mogu skrenuti sa puta, koji je označio naš 
Kralj našoj Jugoslaviji. Kralj našeg roda i naše krvi. 
Kralj naših osjećaja, naših misli i naših ideala. Mogu 
pojedinci griješiti, ali našem narodu sačuvan je zdrav 
i jak instinkt samoodržanja, a taj instinkt najjače 
živi u Zagrebu. 

Rekao sam šta je bio Zagreb u prošlosti, a svi 
znamo, šta je Zagreb u sabašnjosti. Zagreb je grad u 
kome i preko koga kucaju milijoni srca, u kome i sa 
kojem žive milijuni duša, pa što se u Zagrebu čini, 
osjećaju ti milijuni. Kako Zagreb govori, tako misle 
svi ti milijuni. To je Zagreb dokazao, kada je pro- 
slavio prošli rođendan svoga uzvišenog Kralja do sada 
nezapamćenom manifestacijom kada je stotinu tisuća 
srca skupa sa srcem svojega Kralja bilo jedno jedin- 
stveno srce, jedno srce snažne i jake Jugoslavije. 

Gospodo! Ali mi ne smijemo ostati samo kod 
lijepe pjesme Jugoslaviji, mi smo realni ljudi i mi 
moramo realno raditi, mi moramo sve uklonti Sto 
spriječava povoljno riješenje ove privredne krize, 
koja krči snažni razvitak naših sela i trradova. 

Kako smo donijeli Zakon o seoskim onćinann, 
tako moramo donijeti, i to bez odlaganja, Zakon 0 
gradovima. Zagreb i nifegovo građanstvo već nestrp- 
ljivo čeka taj zakon. Gradu Zasrrehu, tom najskupo- 
cenljem ukrasu Kraljevine Jugoslavije, treba dati ovim 
zakonom mjesto u državi, mjesto, koje mu pripada 
po slavnoj prošlosti, teškoj sadašnjosti i sa punom 
nadom u bolje, budućnosti. Zagreb ne smije i ne može 
više biti i ostati samo objekt i izvor prihoda državi, 
banovini i općini. Zagreb je tim teretima preopterećen, 
daleko preko svojih snapa preopterećen. 

Naša fhiancijalna politika mora naći dniira sred- 
stva, mora ići drmnin nutevima, jer će nenrestanim 
postepenim dizanjem tereta biti do kraja uništena 
sva privreda i trgovina, sav posjed, činovnik, obrtnik, 
radnik i svaki namještenik, a od svih najteže slobodni 
intelektualni stalež: inženjeri, liječnici i odvjetnici, a 
to znači da će presahnuti svi prihodi za državu, bano- 
vinu i gradsku općinu. 

Gospodo! Zamislite se pred tim činjenicama. Ne 
zatvarajmo oči. Neka nam bude memento prošli dan 7 
veljače, kada smo gledali mrtvi Beograd. Beograd, 
ovaj naš divni, ponosni, junački i napaćeni Beograd, 
koji je potoke krvi i hiljade i hiljade života svoje po- 
najdraže dece žrtvovao za uskrsnuće ove naše Jueo- 
slavije. Neka nam bude to memento, da je granica 
prekoračena. 

Gospodo! Ponova, ali i najodlučnije, tražim od 
Kraljevske хккк', da već jednom predloži ovoj viso- 
koj kući toliko puta obećavani zakon 0 samouprava- 
ma banovina, u smislu našeg Ustava. Banovine kakve 
su danas, u pogledu svojega finanslranja nisu podes- 
ne unravne tvorevine. Za ZŠgreb je banovina u da- 
našnjem obliku preteški finansiski teret. Zacreb do- 
prinaša za banovinu slerumo preko 1/3 prihoda, Sto 
nije upravo nikakav razmjer prema koristi koju ba- 
novina daje Zagrebu. Novim zakonom o banovinama 
treba slobodnim izborima privesti široke slojeve na- 
roda na saradnin u banskim vijećima o privrednim i 
opće gospodarskim potrebama i pitanjima. 

Gosnodo! U svojoj narodnoj državi, velikoj i ia- 
koj Jugoslaviji moramo ostvariti punu slobodu i led- 
nakopravnost svih građana na najširoj demokratskoj 
(••novi, kao moramo ostvariti i velike zadatke soci- 
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jalne pravde. 
J. N. S. kojoj imam čast pripadati, ima odre- 

đeni svoj cilj i put kojim korača napred. I na tom po- 
hodu k progresu mora nam se maknuti sve s puta По 
nam smetu, ako neće da bude pregaženo. Tu nema i ne 
smije biti više kompromisa ma s kim. 

Gospodo! Budući se pouzdan;; i s povjerenjem 
nadam, da će Vlada 'г. Uzunovića najenergičnije pri- 
stupiti tora neodgodivom poslu, izjavljujem da ću 
glasati za predloženi državni proračun. (Odobravanj1.' 
i pljeskahje). 

Прегссдиик др. Коста Кумаиуди: Има реч Г- 
Игњат Стефановић. 

Игњат Стефаиовнћ; Господо народни посла- 
ници, једно од најглавнијих права спаког Парла- 
меита јесте доношензе буџета, na се кроз њега 
или критикује или одобрапа целокупиа владина 
n cnojiina и унутрашн>а полнгика. 

Према овоме, у пачелном претресу постављају 
се два питања: једпо je опште, чпсто политичко 
iiHTaibe самог поверења у Владу, која тражи срет- 
ства за рад, a друго je питање чисто фипасијско- 
цифарско. Ja hy се држати опог другог питања, 
чнсто финансијско-цифарског, јер због краткоће 
времеиа не бих могао да додирнем друга питања. 

Ово je трећи буџет, који се доноси у овим 
тешким економским и финансијским прилнкама, 
у којима се налази наша земља. Ono су такозва- 
пи, како каже Министар финансија, буџети криза. 

Оба претходпа бумета, т.ј. буџет за 19.52/33 и 
буџет за 1933/34 разлпкују се од опога трећег, 
кога доносимо, за 3,800.000.000.—, т.ј. onaj буџет 
je мањи за 30% од буџета за 1931 32 годину, т.ј. 
за толпко су ona дна претходна буџета била већа 
Према овоме, који сада допоснмо и да се овај, 
који je сада пред иама, како каже Мшшстар фп- 
капсија у своме експозеу, ne може umne с.ма- 
љивати. У томе постигнуте последње границе nc- 
под којих се не би смело ићи, a да се ne доведе 
у опасност правнлно функционисање јавних слу- 
жбн у држави. Тако наш државни буџет улази у 
један стационарни стадпјум, који одговара на- 
сталој стагнацији у нашој привредној   депресији. 

По правилу сваке године треба да се прнсту- 
пи свестраној процени нацноиалног дохотка и 
тек на основу његове величине има да се утврди, 
како величина државних прихода, тако и вели- 
чипа државних расхода. Али, тако се увек ne де- 
шава, него често пута народни доходак у једној 
години јако подбаци, a Министар финансија ипак 
иастојн, да се државни расходп ne смањују, пего 
да će одрже na истој висппи или чак и повећају. 
Због тога једна добра и здрава финансијска по- 
литика je прииу^ена да сваке године узме у cne- 
страиу процену народни доходак, како би од n i- 
родпе прнвреде одузела једипо ополнко, колико 
та иародна привреда може без тешкоћа да пру- 
жи државној каси. Финансијски теоретичари не 
слажу се у томе у којој се сразмери може опте- 
ретити тај иародпи доходак, али се слажу v томе 
да се он може оптеретити највише до  15%. 

После рата a за буџетску 1920/21 годину наш 
укупни народни доходак био je процењен на 40 ми- 
лијарди дипара. Te je године наш пржавни буџет 
пзноспо свега 4 милијарде динара или 10% од 
учсупног народног доходка. A вародни доходак за 
1932 процењен   je ca 35 милијарди   данара na je 

према томе проценат оптерећења народпог доход, 
• . износио око 22%. Природно je, да тај проце, 

нат оптерећења износи и свих 35% ако се рачунз 
према укупном ра1сходу од 10 милијарди динара, , 
то бп било, изгледа ми, много. 

Hama државпа управа налази се пред MHOI 
бројним задацима и из годпне у годину ти су х, 
даци све већи u већи, т. ј. у колико се држава KV , 
турпо развија у толико he имати и веће изд! 
Издаци пре ратова, баш и да je била оволика тери- 
торија, били су много мањи. После para издаци n 
иало већи, јер су веће и потребе које држава изи 
скује. Ha првом месгу државна управа има да « 

i o спољној и унутрашњој безбедности; на дру. 
гом месту државна управа има да омогући унутраш. 
u,y n међународну размену добара и створи св 
услове за скономско народно no,ai!3aii>e и ira тре- 
iie.M месту државна управа мора да поведе рачуна 
;i o културним народним потребама. 

Због тога je и природно да je немогуће и 
мпслптп нормално и уредно функцмонисање 
жавне управе без маггеријалних иовчаних средста- 
ва. Ta повчапа средства држава црпи из народне 
имовине путем убирања непо^едног ц посредног 
пореза, царина и разиих гакса за услугу коју др. 

чини појединцима. 
Сви смо мп, господо, свесни тога да држави 

треба новаца и да она без новаца не може да опста- 
ne, као пгго жнв оргапизам не може опстати б« i 
хране. Али, у псто време смо свесни и тога, да и 
поред велике неопходиости за нормално и иесме- 
rano функциониса^Бе у вршењу основних задатака 
које je државна упрша поставила, — државна je 
управа дужна да поведе озбиљан рачун o Morvii- 
ности пореских обвезника да подпесу без тешкоће 
терсте, које држава na њих штвал.ује. Ta дужнос! 
лежи у првом реду na Министра финансија који 
има и највећег утицаја na састав државлог буџета, 
Но, та дужност лежп још у већој мери на народ- 
ном претставпиштву. Осповнн услов за слободу a 
народну иезависност лежи у томе, да народ слобод- 
no одлучује o cnojoj имовини и то право народ je 
пренео na Народно претставништво. 

Господо, овај буџетски пројскат који нам Ми- 
нистар финансија подноси износи 10 милијарди 
171 милион 250 хиљада и 798 динара. Дакле, мање 
од садашшег буџета за нешто јаче од 511 милиона 
динара. Када се од целокупног расхода опште др. 
жавне администрације, који износи 6,914.000.000 
динара, одбије вишак прихода над расходима у 
суми од 350 милиома, која се добија од државних 
привредних предузећа, остаје нам сума од 6 мп- 
лијарде и 529 милијоиа која има да ое p гареже на 
парод na нме порезе, што са главе на главу изпо- 
cn 466 динара. И кад се овој суми дода n сума од 
1,473.000.000 na пме самоуправппх приреза, бапо- 
винских и општинских, онда се добије сума 
cS,002.000.000 или са главе na главу 671 дипар. II 
то све има да се разреже na народ иа име држаи- 
ne порсзе и na име самоуправних приреза. 

Сад да видимо, да ли je баш оволпка сума од 
8,002.000.000 потребпа, т.ј. да ли je ово такозвани 
минимум за опстаиак државе, испод кога се не мо- 
же силазити, na ма колико била платежна мо!« na- 
шега народа. Ja овде нећу да улазим у то, да ли па- 
род може да плати ових 8 милијарди с обзпром на 

пш.у привредну n финансијску   кризу или нс 
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може, то ћс најбоље знати спм Министар финан- 
uija с обзиром ira прошлогодишњу каплату, већ 
хоћу да видим да лн je овс шко заи та потребно и 

i i .-ni je ово последн a цифра испод које се не мо- 
лсе силавиги. 

Ми смо сви овесни тога га какаим се тешкоћа- 
>ори наш Министар финансија да расходе сни- 

зи и да буџет новеде у равнотежу, тј. да му расходи 
буду раини приходима. Истина je го, да израда бу- 
џета ме може бнти у cnoj својој потпуностн дело 
слободпог расматрања Министра финансија. Ои ие- 
ма сасвим одрешене руке при саставу истог, јер on 
Mop.i да води рачуна*о свима постојећим законима, 
који предвиђају извесне расходе, a који морају no 
сн-iif закоиа да уђу у буџет, даље, поред тога, on 
мора да води рачуиа и o привредној моћи иашсга 
иарода, тј. докле можс uhu ca оптерећењима поре- 
ских обвезника. Према опоме je/um су расходи об- 
лигаторни, тј. omi се у буџст морају унети, a други 
су факултативни, тј. одмеравање њихове всличипс 
зависи од процене Владе, односио од Министра 
финансија и рссориог мииистра. 

Kojii су тп облигаторни расходи који улазе 
аутоматски у буџет, тј. o којима се ne днскутује? 
To су: издаци на врховну државну управу; где до- 
лазе издатци на Круну, Народно претставпшптпо, 
ГГретселнипгтво Министарског саоета, Цржавни са- 
вет, Главну контролу, Цивилну кућу Његочог Ве- 
личаиства Крал>а и на Канцеларију КраЉевих орде- 
на v суми од 140 милиона динара. Ту долазе и из- 
датци na 60.000 пензионера и 70.000 шшалида у 
суми од 1 милијарде и 100 милиона. Затим издатпи 

■•i ануитетоку службу за државне дугове од 946 
милиона. 

Сад да видимо, господо, где би могли да на- 
правимо какве уштеде, a да државна администрг- 
intja ис би од тога сносила никакве тегобе. Да по- 
гледамо најпре како стојимо ге личним издацима, 
који изноое 5 милнјзодп mro претстлвл>а половину 
државног буџетз. Они претстављају иајвеће оптс- 
рсћење државног буиета. Материјални изчагпн су 
толико скресани, us je тешко даље ићи без опасио- 
сти да се    правилно    функционисање v државној 
службп ire доведе у питање, na кад се узмс,    да 
облигатоони иатеријални расходр износе 3 мили- 
јарде n 644 милиона опла иам пстајс 1,409.000.000 
динара. Код нас je општа државна администрација 
веома окупа, неурећеиа и несређена, Крајње je гфе- 
■"■   ■■'. ое код нас изврши реорганизација целокуп- 
ne државне администрације и у томе циљу треба 
одоедити један одбор, саставллн од чланова Фп- 
наисијског одбора, који бн n ресорним министри- 
ма све то извршио, као тто je то недавно урадила 
Француска, која je формирала    једап    одбор са 
Мареном na челу,   те na тај начин добили бпсмо 
великс уштеде. Код nac je onima државна адмп- 
иистрација веома скупа и има сувише велики број 
Државних чиповппка и службеника, преко 207 хп- 
љада и за њпх држава плаћа 3 милнјарде и 000 
милиона динара. 

Противан сам да се сман>ују личне принадлеж- 
мости државних службеника n пензионера у ма 
комс виду us разлога, што je nama држава ca том 
редукцијом плата државних службеника n пензио- 
иера отишла даље псго n једна европска држава. 
Мн смо до сада три пута смањипалн принадлежно- 
cm државних службепика и пепзиопера у року од 

ове три последње годипе, и то: прпо, 1 априла 1931 
год. ступањем na спагу садаша11.ег чиновничког за- 
кона. Затим септембра месеца 1931 год. одлуком 
Мпппстарског савета и, најзад, 1 апрпла 1932 год. 
ступањем na спагу прошлог буџета. И са тим сма- 
њењем плата ишло се до 30% тако, да им je сад 
још остао само једва мнпимум за опстанак. A сма- 
њујући још, могли би доћи у опасност да корум- 
вирамо цео државпн апарат. Тако, плате државних 
саветппка п касацнопих судија н осталих фупкцп- 
onepa истога рапга до сада су смаљеие са no 2.500 
дииара мсссчпо и omi сад примају једва 5.000 ме- 
сечних припаллежпостп. Судије нижех судова јед- 
ва имају 2.000 дпнара месечпих принадлежности, 
a лали смо им да ретавају o слободп, части и имо- 
виип грађапа. 

У место смањења службеппчкнх прппаллежно- 
сти, могла би се извртити редукција особља, a то 
се не може извршити cee дотле док се ne папранп 
формација службеничких места у државној адмп- 
нистрацији, те да се једпом зпа, колнко коме пад- 
лештву припада особља, 

.Ja сам прошле године гопорио да треба уки- 
нути извеона звања, која су до сад постојала a то 
cv: Гепералпн ипспекторат Мнпистарстпа упутраш- 
и.нх послопа, окружпе ипспекторе Мппистарства у- 
нутрашњих послопа н потребпо je укинути Геперал- 
nv дирекцију државних железница. Укинуће Гепе- 
ралне дпрекцнје држ. железница предпи1)епо je За- 
Ts'onnvt пд 13 апрпла 1929 године a n тачком 7 § 40 
<I>imanciiicKor закопа за 1932 и 1933 годипу. Mmm- 
гтар саобраћаја   био je обавезач v споразуму    са 
Министром фипансија, a no o;io6peiby   Миичстап- 
ског    савета, да npomime    уредбу o организацпји 
плмттстрације у своме pecopv, али то до сад mije 
учињено и Гспспална дирекција задржана je н no 
овоме пројекту буџета. Па зашто да пмамо у самом 
Мпнпстарству саобплћаја неколико истих устано- 
ва и зпап>а? Имамо начелника   општсг олел:>ења у 
Митгстарстпу саобраћаја,   лачелпика општег оде- 
љењ у Геиералпој дирскцији и иачслпике општпх 
одел.еп.а у обласним дпрекцијама. Дал>с, пикакву 
потпебу ne видим да ое зтржп оноликп   огромап 
б1)пј редовних професора Упиверзитета, п>их окоро 
300 na броју, што ће рећи, да nx има довољно ско- 
pr> за целу Еврапу. Госполо. ne видим mi потребу 
да се задрже оволикп спецнјалпи додатци предви- 
iicmi no чпповпичк-ом и осталим законима^ a на име: 
ПО буџету 1932/33 предвпКспо je 137 милиона, a no 
данашњем буџету предвиђено je 150 мплнона ди- 
нара. И ту би могли да направимо уштеде. Ha име 
унапређења и пеонодских повишица пјзедвиђено ie 
no буџету за 1932-33 гол. 29 милиона динара, a no 
садашњем 6yi,ieTy предвпГјСпо je 16 милиона днпа- 
ра. Крал.епска влада може да урели да ове годппе 
ne буде унапређења и периодских повишпца,    да 
би чпповппци могли добптп своје пришадлежпости, 
na би ту уштедели око 16 милиона динара. 

Ha име хопорара и паграде предвн1јено je no 
буџету за 1932-33 годипу 13 милиоиа a no буџету 
да 1933-34 год. 29 милиона лчпара. Ha пме стнпен- 
дије. помоћи и субпспппје прелви1)ено je no буџе- 
Tv за 1932-33 год. 31.000.000 a no буџету за 1933-34 
21 мплпоп. Ha име путних, подвозпих n селидбепих 
трошкова државних службепика предвићено je no 
буџету за 1932-33 год. 90 милиопа a за 1933-34 год. 
1.') иилиона липара. Влада може ла допесе одлуку, 
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да ce премештаЈ државних чииовника и службе- 
иика не пршн без потребе, да ce чниошшк ие пре- 
мешта ira пример из Дубровника чак у Зајечар, не- 
ro нека ce то врпш само no најпрешнијим потреба- 
ма, a за то бн свакако допољно било no 2 милиона 
у сваком ресору. Ha тај начин би уштеделн око 80 
до 90 милиоиа за ову годину. 

Ha име no.Moiiii и субвспције разннм друштвп- 
ма n усгановама прсдви^ено je no буџету за 1932-33 
годнну 102 мнлиона a no буџету за 1933-34 66 ми- 
лпопа. 

И na име километраже предвиђено je за ову бу- 
џетску годппу иешто мање.од 46 мнлнона динара. 

Свп ce овп расходп могу брпсати са внше од 
г/3, a да државпа адмпнпстрацпја ne осети пикакву 
штету. 

Али ce ово ne може учипити док ое не промепп 
правни ocnon, т. ј. мора ce претходно вршити из- 
мсиа и тпм изменама промепптп правне осповс, no 
којима ce расходи вршс, например, специјалпи до- 
даци предви!)епи са Чиновничким закопом и другим 
закошша. Догод ce ne измене ти закопски nponiicu 
no којима следују ти спецпјални додаци, дотле ce 
omi ne могу одузимати. 

Крал^евска влада je упела једап амандман у Фи- 
иаиспјски закоп, no коме ће ona у споразуму са 
једпом комиснјом састављеном од оба законодавна 
тела нзвршитп ревпзпју свих спецпјалппх додата- 
ка, хонорара, паграда, тантијема n других според- 
ппх прпмања, које уживају државни службенпцн no 
досадашњпм закопнма н смањитп та примања са 
50%, a ако буде бпло потребно ова смањења могу 
ићи и до пспод 50%. 

Кад Крал.евска влада no овпм овлашћењима 
буде извршпла смањење партија за специјалне до- 
датке, за унапре1)ење и повишице, за хонораре и на- 
граде, за стнпепдпје и помоћи на субвепцпје, за 
путпе и селидбепе трошкове, за помоћп и субвепци- 
је разним друштвнма и устаповама, и за километра- 
же, доћп he ce до једне позамашпе уштеде, из које 
he ce моћи поставити оних 5000 лица, који чекају 
запослење и још he остати као уштеда једпа повећа 
сума. Кад ce ова смањеп.а изврше и кад ce пзвршп 
формација службеничких места, опда ce више нема 
ima из бумета брисатц и опда би цпфра, која ce 
vnocn у буџет, бнла мнпимум за опстапак државе. 

C обзиром na све ово, господо посланмци, a 
Имајући поверење у данашњу Владу, ja hy гласати 
за овај буиет. (Жнво одобравање и пљескање). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Салпх BaJbiih. 

Salih Baljić: Gospodo narodni poslanici, t'inan- 
Sljska politika naše zemlje imala je da izdrži borbu 
sa dogodajima, koji su se odigrali van našega uticaja 
ali i^ ne bez reperkusija, koje je osjetio i naš narod 
i naša zemlja. Opšta privredna depresija nije više jed- 
na pojava, nego jedna činjenica nesređenog — da ne 
kažemo otvoreno, — haotičkog stanja gotovo svili na- 
roda i svih zemalja sviieta. Svjetki rat je uništio velika 
materijalna bogatstva, ali je i stvorio različite poglede, 
koji gotovo i/, temelja mijenjaju socijalni i ekonomski 
poredak. I mjesto lijevanja krvi na bojnim poljima i 
ništenja života, imamo rat u opštoj privredi i gublje- 
nje vrijednosti ljudskih dobara i zemaljskih proiz- 
roda i svih zemalja svijeta. Svjetski rat je uništio velika 
stasica posla i milioni radnika ostaju bez krova i bez 
kruha. Zemlje zdrave valute obaljuju vrijednost svo- 
ga novca. Nastaju potresi u vrijednosti novca, otalen 

krahovi velikih banaka u pojedinim zemljama i do- 
sledno tome poremećaji u međunarodnoj trgovini. 

Da ne spominjemo sve one elemente, koji su učinili 
granice pojedinih država gotovo neprohodnim, a sve 
u cilju da se pojedine zemlje zaštite. Zavodi se tako 
zvana autarkija zemlje velikih industrija, obraćaju se 
poljoprivrednoj proizvodnji, a zemlje velike poljo- 
privredne proizvodnje ne mogu da drže korak s dru- 
gima, s obzirom na potrebe naroda, radi četra se po- 
kazuju nejednakosti u cenama poljoprivrednih proiz- 
voda i cijenama fabričkih artikala. To stanje, razumije 
se, dovelo je u pojedinim zemljama i do ozbiljnih po- 
litičkih trzavico, koie su prijetile, nesururnošću no op- 
šte ravnovjesje ne samo u međunarodnom trgovinsko- 
privrednom neeo opšte političkom pogledu. Eto, u 
takovim prilikama, koie su vladale oko naše države, 
s velikom opreznošću kretala se naša finansijska po- 
litika. Dodavši k tome, da je naša država u polovini 
1931 e- pretrpila nenadan udarac obustavom repera- 
cionih primanja po Huverovom planu, onda nam ie 
lako zamisliti u kakav su težak položaj zapale пабе 
državne finansiie, Državni budžeti "odneseni Narod- 
nom pretstavništvu Kraljevine .lueoslavije od 1932 do 
danas pokazuju nam borbu i sva nastojanja, rla se 
državni prihodi prilagode privrednoj i finansijskoj 
sna/i našega naroda. 

Naša administracijn ie morala svesti svoie zahtje- 
ve na najnotrebnije. Nisu se vršila unapređenja od- 
mah čim ie za to istekao zakonski rok. godinu dana 
nakon unanre.đenia nisu državni službenici primali'vi- 
šak prinadležnosti; pojedina prazna mjesta no budže- 
tu nisu bez velike državne potrebe popuniavana. Ma- 
ten'ialni izdatci su bili skučeni na najpotrebnije, a na 
veliku obnovu naše zemlje u pojedinim krajevima nije 
s^ modo ni nomišliati Jednom reč ju, sva su nasto- 
ianin bila upućena iedinn k ciliu da se očuva, toliko 
po državno gazdinstvo važna, budžetska ravnoteža, da 
se osigura nravilno i redovono Funkcionisanie državne 
administrariie i da se očuva vrednost našep- narodnog 
novra i ninoštn ne dovede u pitanie naš državni ц. 
gled. Gospodo da nema ničeg drimocr, nego da nave- 
dem dviie činienice, dovoljan je odgovor svakom, a 
to su prvo: naše činovništvo i uopšte platežno osob- 
lie redovito ie primalo nlatu i kako je država naibolii 
i naisigurniii poslodavac, dokaz ie, da je zavladalo 
staro poverenie naroda u državu, kad se veli: naibo- 
lie ie onom ko ie u državnoi ^'užbi, a drufo, naši 
voinici i nored Dostignute vojničke i prradanske vas- 
nitanosti i pismenosti, dolaze, svoirri kurama nakon 
odslnženia svoca roka u kadru zdravi i un-oieni. G 
Ministar finnnsiia ie u svome ekspnzeu pred Narod- 
nom skupštinom, koiim je nronratio predio^- budže- 
ta za godinu 1934/35, podvukao da su ovome bu- 
džetu prethodile gvije etaoe napora i nastoiania da 
očuvanu) finansiie na visini i da prebrodimo krizu. Pa 
dalie veli !r. Ministar finansiia. da ova i budžet pred 
nama oretstavlja treću etapu koja se naslania ча pre- 
dašnie metode u vodeniu državnih finansiia. Te me- 
tuđe su zapravo klasične, kako su s^ Dokazale u dru- 
gim zemliama. i nostifrle vidne rezultate, t. i. metode 
onšte redukcije do krajnjih granita i iznalaženja im- 
\ih prihoda, onet prema dopustivosti privrednih pri- 
lika. Drugim riječima: pdavna osnova naših državnih 
finansiia ima da se odrazi u godišniem budžetu, u šted- 
ni! i takovim ponularnim prihodima koip narod lako 
snosi i o čiioi mogućnosti i opravdanosti ie uveren 

U svome letimičnom pregledu, koii nam ie pružio, 
g. Ministar finasija o finansijskoj politici naše zemljo, 
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koj?, mu je u najteža vremena poverena, jasno se o- 
crtava jedna našem narodu a dosledno i našoj nacio- 
nalnoj politici svojstvena linija: štednja i oprez i 
strofo čuvanje ono^a što imamo i čime okladamo. 

Ja nemam namere, da ovde rasčlanjavam predlo- 
ženi budžet za godinu 1934/33, u čiju se cifarsku stra- 
nu mi u Finansijskom odboru nismo upuštali, a to smo 
u našem izveštaju i naglasili. Ali, gospodo, imam da 
ukazem na jednu nepobitnu činjenicu, a ta je da pred- 
loženi budžet od 10 milijardi i 171 milion dinara pred- 
stavlja  prema  ranijim  budžetima uštedu,  i  ako  dr- 
žava i njen život u redovnom svom razvitku i napre- 
dovanju traži veće izdatke. Stoga, gospodo, naše tvr- 
đenje da ovaj budžet u svom iskonu predstavlja ušte- 
du od 511,607.143 dinara nije neka cifarska smicalica 
nego čist  račun.  Što pak ov^j efekat biva smanjen 
automatskim  povećanjem rashoda na penzije i inva- 
lidske potpore sa  185 miliona dinara i sa preko 50 
miliona dinara kod Odelenja za građenje željeznica, 
ne umanjuje naše priznanje dobrog i smišljenog vo- 
denja budžetske politike, niti zatajuje istinu 0 konzen- 
kventnom sprovodenju temeljnih načela u našim dr- 
žavnim finansijama. Prema tome, ovaj budžet pokazuje 
stvarnu štednju u iznosu od 267,075.781 dinara. Jeste, 
gospodo, ostvarenje budžeta, zapravo ostvarenje bu- 
džeta prihoda je jedno predviđanje, kako to g. Minis- 
tar finansija bez imalo ženiranja često puta naglašava. 
A ono je u istini tako i pored toga što naš budžet U- 
lazi u jedno staloženije stanje i što je svjetska i naša 
privredna  depresija ušla u zastoj, jer su još uvijek 
na  dnevnom  redu pitanja koja čekaju konačno rije- 
Senje, a odnose se na međunarodne privredne i trgo- 
vinske veze i na  mjere oko lakše izmene zemaljskih 
dobara, sirovina, te fabričkih ili industrijskih tvorevina 
I mi kao i čitav svijet idemo još po jednom trnovitom 
putu. Čitav svijet preživi ju je najteže periode ekonom- 
ske istorije čovječanstva. Eto, gospodo, to valja uzeti 
u ocjenu i onda govoriti o finansijskoj politici Kra- 
lievske vlade i nastojanjima g. Ministra finansija, da 
očuva  zemlju  od  potresa i svojini  radom obezbijedi 
pravilno djelovanje državne uprave i smišljenom ras- 
podjelom  i primjenom  državnih dažbina osigura  dr- 
žavne prihode. 

Mi, kad smo ušli u ovaj visoki Dom. bili smo 
svjesni svih poteškoća, pod kojim smo ušli i koje ćemo 
još podnijeti, da u zajednici sa Kraljevskom vladom 
pomognemo zemlji i narodu i izvršimo istorijski za- 
datak, na koji smo se obavezali svojom Adresom, u- 
pućenom Njegovom Veličanstvu Kralju kao odgovor 
na uzvišenu Prestonu Besjedu, kojom je naš junački 
Krali otvorio prve sjednice Narodnog pretstavništva. 

Ta obaveza veže nas na izvršenje jednog veliko? 
proerama. koji se pored ostalog odnosi na konsohdo- 
vanje naših društvenih i socijalnih prilika u zemlji, 
na prilagodavanju naših javnih finansija privrednoj 
moći naroda uz zavođenje najveće štednje i čuvanja 
stabilnosti našeg narodnog novca; na velik niz mera 
privrednog značenja obzirom na organizaciju poljo- 
privredne proizvodnje, njene prode u svijetu, zatim 
pridizanju našec: zemljoradnika i njegovo oslobodje- 
nje od zelcnaških obaveza, na razvitak zanatstva i 
industrije i očuvanje nacionalnog kapitala, da ne bi 
bio na štetu Tiaroda i narodne snage. 

Pa, gospodo narodni poslanici, nije li čitav niz 
mjera, uredaba i zakona donijela Kraljevska vlada 
pred Narodnu skupštinu kojima su obuhvaćena gor- 
nja načela, po kojima se ima da razradi šesto januar- 
ska  svenarodna, jugoslovenska državna politika. Sve 

reforme na polju finansijskog zakonodavstva u pogle- 
du izmjene i dopune Zakona o taksama, zatim o tro- 
šarini, nadalje, uredbe, kojima je osigurana moguć- 
nost zaštite banaka, zaštita zemljoradnika', konačno 
niz fiskalnih zakona, kojima je zamijenjena trošarina 
na vino i na rakiju, a zavedena druga na benzin, ce- 
ment i taksa na građevni materijal u svrhu otvaranja 
javnih radova narodu, te popularne odredbe o obroč- 
nim otplatama dužnih poreza u vremenu od jedanaest 
godina, jesu takvog značenja, koje idu samo k boljit- 
ku i sređenosti prilika u narodu. 

Nastavak ovog programa ogleda se i u predlo- 
ženom, budžetu. Finansijski zakon sadrži odredbe, ko- 
je će pomoći da se razrade temeljna načela naše fi- 
nansijske politike i oživotvori ovaj budžet, koji ima 
da reguliše odnose između poreske i privredne moći 
naroda; sadrži one odredbe, za koje je povukao jasnu 
liniju Pretsjednik Kraljevske vlade i šef naše partije 
g. Nikola Uzunović rekavši, da neće novih tereta na 
narod. 

Ove zakonske odredbe sadrže ovlaštenja Ministar- 
skom savjetu da u cilju smanjivanja državnih rashoda 
u toku budžetske godine 1934/35 i stvaranje trajnih 
preduslova za sistematsku i racionalnu štednju u držav- 
nom i samoupravnom gazdinstvu uopšte, preduzme i 
preduzima sve potrebne mjere i to kako u okviru po- 
stojećih zakonskih odredaba, tako i uredbama sa za- 
konskom snagom, koje bi imale za predmet utvrđiva- 
nje osnova državnih i samoupravnih rashoda u dnurom 
obimu nego što su ti osnovi postavljeni u zakonskim 
odredbama, koje danas važe. 

Jest, gospodo, ovo ovlaštenje diktiraju hitne po- 
trebe naroda i zemlje, ovo ovlaštenje diktiraju već 
udarene jasne linije u našoj finansijskoj politici oko 
očuvanja ravnoteže i oprez, da ne uđemo u naknadne 
i van redne kredite. 

Socijalna pravda traži, da ne bude jedan broj i 
onako već situiranih državnih ili samoupravnih služ- 
benika i penzionera obilno nadaren raznim sporednim 
prinadležnostima, dok drugi za isto tako težak posao 
žive o svojim redovnim prinadležnostima ili da jedan 
velik broj stoji danas bez uposlenja. 

Ekonomski interesi i naroda i zemlje traže, da 
se ublaži bijeda i ukloni ta klasna razlika, koja finan- 
sijskom i privrednom nejednakošću izaziva revolt i 
osjećanje nepravde. Stoga gledišta valja razumjeti i 
1% smanjenje svima platežnicima, bez razlike u kojoj 
službi bili. 

Stoga i izvršenje revizije specijalnih dodataka, 
honorara, nagrada i drugih sporednih primanja, ko- 
ja uživaju' državni službenici po dosadašnjim speci- 
jalnim propisima pored njihovih redovitih zakonskih 
prinadležnosti, jeste jedna krajnje potrebna mjera, 
da im se ovi svedu na 50?» redovnih prinadležnosti, 
kako to u Finansijskom zakonu u § 48, tačka 4. stoji. 

Mi smo, gospodo poslanici, svaki dan na udarcu 
od strane naših birača i znanaca, koji sa svršenim ško- 
lama i punim kvalifikacijama traže namještenja. Čuli 
smo jedan zaprepašćujući broj od 5.187 molba ško- 
lovanih mladića, što sa stručnom spremom, što sa is- 
pitom zrelosti, što sa fakultetskom spremom, o kome 
je govorio g. Ministar finansija. Hoćemo li dozvoliti, 
da ovaj veliki broj bude proleter i opasan elemenat 
u zemlji. I socijalni i humani i ekonomski i nacional- 
no-politički razlozi traže hitno rešenje ovog pitanja. 

Dok iz jedne porodice imamo po više članova u- 
poslenih ili u državnoj ili samoupravnoj službi, dotle 
najobičniji državni službenik izdržava svoju porodicu 
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samo svojim redovnim prinadlcžnostima, čak školuje 
djecu. Stoga je posve opravdana odredba u tačci 3. 
spomenutog paragrafa, koja govori o utvrđivanju u- 
slova daljeg opstanka u državnoj ili samoupravnoj 
službi službenica, čiji su muževi već u jednoj služili 
uposleni i imaju dovoljno prihoda za uzdržavanje po- 
rodice. Ova odredba kao da je zabrinula ženski pol. 
Ali mi im možemo otvoreno poručiti, da smo daleko 
od toga, da ispravljajući jednu socijalnu nepravdu 
nanosimo drugu. Mi cijenimo ženu i kao svog druga 
i saradnika u javnom i društvenom životu, ali gde je 
muškarac otac, domaćin i glava porodice obezbijedio 
već svoju porodicu, pravično je, a ne samo humano, 
da obezbijedena žena ustupi' mjesto izučenoi djeci 
našega naroda, da ova dođu do hljeba i da tolike praz- 
ne narodne škole, ili odjelenja u njima dobiju nastav- 
na lica, a narod vaspitače svoje djece. 

Prigovori, koji se stavljaju, da su ova ovlaštenja 
preširoka što ih daje zakonodavna vlasi upravnoj vla- 
sti, moraju, gospodo, izostati, jer ih diktiraju nepre- 
mostive potrebe i naroda i zemlje i konačno interes 
svih nas: i Kraljevske vlade i Narodnog pretstavništva, 
koji nas mora naći na okupu i uzajamnom potpoma- 
ganju. 

Da naš narod pravilno ocjenjuje situaciju, imali 
smo prilike da to vidimo pri raznim manifestacijama 
za ideologiju Jugoslovensku i za našu opće narodnu 
Jugoslovensku nacionalnu stranku. 

Imali smo prilike, da to vidimo i na opštinskim 
izborima, kojima je narod pristupio u pojedinim kra- 
jevima u puno većem broju nego li kod izbora za 
Narodnu skupštinu. Tako sam uveren da će i ove mje- 
re narod pozdraviti, jer se već odavno čuju glasovi 
o regulisanju baš ovih pitanja, koja su sadržana u 
gornjim ovlaštenjima. 

Neće se, gospodo, pomiriti sa ovom i ovakvom 
politikom oni, koji se ne mogu još da otresu starin- 
skih političkih manira i koji misle da u pocjepkanosti 
narodnih snaga i međusobnom takmičenju leži snaga 
parlamentarizma  i   narodne   politike.   (Odobravanje). 

Lako je kritikovati ko neće da ponese odgovor- 
nost, naročito onima van zidova ovoga Doma, i zlo- 
upotrebljavati pojave i momente, koji su van dohvata 
naše snage, ali je, gospodo, bezuslovno građanska 
kuraža upregnuti se u narodna kola u najteža vreme- 
na i biti narodu na pomoći, kada mu je to najnužnije, 
pa voditi borbu i sa krizom i sa nevoljom i sa nero- 
dicom i sa tvrdoglavošću i sa defetizmom. (Odobra- 
vanje). 

Mi s ponosom možemo da ukažemo na naš bi- 
lans kroz ove tri godine parlamentarnog života. Ako 
nismo izvršili do potpunosti sav predvideni program, 
a ono smo na putu, da ga u interesu dobra naroda 
i otadžbine u cjelosti izvršimo. 

Na osnovu pripremanog programa, koji sprema 
Kraljevska vlada u resoru Ministarstva poljoprivrede, 
šuma i rudnika, trgovine i industrije, a prema izjavama 
nadležnih Ministara u Finansijskom odboru, ini smo 
tvrdoga uvjerenja, da se i mi spremamo k jednom pri- 
vrednom planu, koji odavno čeka naša zemlja. 

Nadamo se, blagodareći dobro vodenoj vanjskoj 
politici, da ćemo pokazati, da je Jugoslavija, koja je 
po svojini miroljubivim namjerama i čvrstoj odluci 
za konstruktivan rad i obnovu zemlje vidan čuvar mi- 
ra, i dostojna Velikog Vladaoca, koji ju je učinio u- 
ucajmm taktorom i na Balkanu i u srednjoj Evropi. 

imajući puno povjerenje, da Vlada g. Uzunovića 
po svom  radu  i  pregnuću uliva punu nadu u dobre 

rezultate  iskrene jugoslovenske politike,  izjavljujein 
da ću glasati za predloženi budžet. (Odobravanje), 

Prctscdnik Dr. Košta Kumanudi: Ima reč  g. .\\ 
lovan Lazarević. 

Мнловаи ЛазаревиК: Господо, ja сам  пот: 
спестан  тога,  да  прилике  екопомске   и   финан 
ске v којпма се налази наша земл>а п сами догд, 
ђаји  у  којима  ми деламо,  да  су  такви,   да   г 
као  народним  претстапницима  иамећу    једну 
најтежих улога у нашем политичком и  парла] 
тарном- жпвоту од свију ранијих претходника 
ших. Ja сам господо један од оних,  који   сам •,, 
за време рата радио на буџету. Али ja кажем, 
тада нисам осетио тежи положај и већу одговор, 
иост него mro je осећам у овом времену. CBCI 
сам  тога,  господо,  да  се  у једном     поремећс 
добу еконбмске и финансијске крпзе не може 
нети    једаи буџет,    који би задопољио    пот: 
нашега народа. Taj  случај  господо, није  сам. 
нама. To je случај код спију иарода који се ; 
тако   боре,   као   и   ми.   Према   томе,   тражити 
наше Владе један идеалан буиет, који бп задово! 
л>но све жел.е  и све потребе које ми и нашм 6ii 
рачи   очекујемо,  то  je   господо,   немогуће.     Онај 
Koju хоће лојално да прнзпа једну истину не 
на ове чињенице да заборави  ако xohe   да Г 
објективаи  и  праведан. 

Дал>е,   господо,   Претседник   данашње   Владе 
дошао  je  тек  пре  десетину дапа.     Он  није  i- 
времепа. да изврши корекцију данашњег предл 
буџета. Koju je дала прошла Влада, јер неног 
je очекивати да ои за овако кратко време нзврт. 
целокупну    корекцију и да  задовољи  прем;; 
нашњим  приликама колико толнко потребе  i- 
земл>е, али према ошш фактима која постоје. 
имамо да дамо нашу реч o садашљем буџетг i 
се преД нас износи. 

Господо, ja сам човек који уме као и  вн 
оцени све те прилнке под којима буџет доноснц* 
и, према томе, моја noMoh данашњем Прстселг 
Владе изостати неће, исто такокао п ваша. Г 
јући тврду веру у данашњег Претседника Влал 
његово велико искуство, које je текао кроз 
низ година у нашој полптичкој историји, и v 
гов исправап рад који je показао за све  то 
ме, ja се иалам, господо, да ће све погрешке i 
се у овом буџету појављују бити и  поправл 
(Гласови: Тако je!).  Да je  добро такво миш-, 
које нмам. мене уверава то, што je г. Претсе 
Владе предузео одмах и у даиом  моменту.  у 
ме се надазимо, све оно што je једнно могуће, 
то je што су љеговпм утицајем донетн амандм 
v Финансијском закону, које ћемо ми  имати 
цепимо   и   који   базнрају  na     једној     соција 
правди, коју ми сви очекујемо од дапашњег Г. 
седиика Владс. 

Господо, кад сам ово казао, то ни мало не 
значило да hy ja исказивањем овог мог мишл 
и указивањем на мзвесне погрешке и једну no 
шну полнтику, коj a се у нашој землш за no; 
n>iix годину и две дана води, тнме отежавати 
ложај даиаш11>ој Влади, у коју мп имамо в 
него то значн да ћу ja тиме само припомоћ 
Влада своју улогу и своју дужност у иптерес\ 
ше земл>е што боље и заврши. 

Господо, валутна политнка, која се за овс 
иоследње годние у нашој зсмлјИ спроводи, т 
je, да се ona противи правим и истинским инп 
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си.ма пашег прпвредиог света у земљн. Кад би 
било могуће дати један истннски и прапи плеби- 
сцит за ово питање, у циљу да сс иарод својом 
слободном вољом изјаснИ, да ли je за промену 
ове и овакве валутне полнтике нли ne, ja смело 
гврдим, да би онда 90% целокупног нашег станов- 
ииттва у земл,и гласало за промену ове данашљс 
валутне политике, коју спроводи данашњи Минн- 
стар финансија. 

Данашп.и госгтодин Министар финансија — no- 
рећи му се не може и не треба, јер то не би било 
право — on je један од ретко вредннх л.уди, од 
ретко   савесних л>удн. Он би нашој земљн кори- 
стио и био користан у свакој другој прплнци, али 
ми  се   чнни  да он у овим приликама данашњим 
и  у  овоме погледу валутне полнтике напоси зем- 
л>и једну велику и страховиту штету. Јер ои, го- 
сподо,   само обраћа пажњу на чување вредиости 
динара, ne водећи рачуиа да лн he та и таква по- 
литика  валутна папети штете прпвреднмм иитере- 
сима  name земл.е, o којој je Влада тако исто ду- 
жиа да водп рачуна. Ham г. Мшшстар финансија 
заборавио je na народну привреду н врши no сво- 
јим   строгим схватањпма једпу дужпост, која ко- 
си  привредни свет у земљи, опеспособл.ава га за 
привредни  живот  и  бољу будућност  iberoBy,    a 
која   политпка  га у толнкој   мери  сиромаши, да 
кад би  ви затлп no селима; да вндпте one паше 
некадашње попосне газде no    Мачвп,   Колубари, 
Шумадији, Посавппп, ипделп би, да je такво ста- 
Ње, да човеку дође, господо, да заплаче. Господип 
Министар, no његовим начелима и схватању, ми- 
сли,  да он ради добро.    Међутим,    господо,    мп 
Лризнајући све добре особппе нашем г. Министру 
финансија, мислимо, да on радн у овпм питањима 
phaBo.  Он предвп1)а расходе a предвиђа n прпхо- 
де,  али  заборавл.а na једпу ствар. Оваквом полп- 
тиком,  on сваке годппе избаци пз строја 30% na- 
mer привредпог света. Ако се овако продужп, ка- 
ко се  иде, опда бих ja морао са вама заједпо да . 
се  запитам:  na шта  he бити,  господо, опда,  кад 
дође на .r)()';, a сигурно Iie толики број бити изба- 
чен из припредпог строја?! Je лп могуће да ових 
'0%, који joni остапу, жпви,    и којп he na крају 
крајева пздатке плаћати ne својим приходима, nc- 
го ће их плаћати својим ппвептаром и главницом: 
Ja,  господо, нисам стручњак, ja то призпајем, ja 
немам  тпх амбиција, али сам човек, којп пма nc- 
куства   и  впдп  стварп  какве јесу и  мпсли ча no- 
следице, које могу namoj земл>е /lohn. 

Господо, једино само из тих разлога, пема- 
јући ii одбијајући од себс сваки другп мотив, ja. 
господо, налазим, да nam г. Мшшстар 'финансија 
са оваквом његовом полптиком греши. On се др- 
жи теорија, које су прописиване од страпе пау- 
чара за редовпе прилике. Научари, збиља, npomi- 
сали су тс теорије и нашем г. Министру чини 
част, IHTO их je умео добро паучптп. Алп, госпо- 
до, да су научари знали, да he у једпом перподу 
времепа паступптп овакви поремећаји у економи- 
ju, какви се у псторпјп снета ne памте, ja сам, 
у то убеђен, да бп onu прописали теорије и за ове 
и онакве прилике, које бп сигурно nam г. Мини- 
стар научио, као и one прве, n бпо бп за сада- 
шње прплике користап. Алн, on се Држи стриктно 
теорија, које су micane за редовпе прплпке. Пре- 
ма томе ja се бојп.м .господо, да ми оваквом ва- 
лутном  политиком ne направимо нашој земљи та- 

кву штету, каква се никад и нигде запамтила mi- 
je. Mn морамо, хтели ne хтели, 6 томе мислити, 
jop o томе мис ni дапас цео свет на земаљској ку- 
гли. Данас научари, економисти и финансијери 
лупају главе своје н ломе nepa своја, мислећи и 
тражећи пута и начина на који he начин свој на- 
род из овога екопомског п финансијског хаоса 
известп. Mn видпмо спуда. да се прпбегава наро- 
читим метода.ма које се употреблЈавају, тражп се 
томе лека, да се из овога хаоса изиђе. Ту пам je 
прпмер n Америка. Па зар, господо, амерпчкп др- 
жавнпци н амерички парод не воде рачупа o сво- 
ме националном повцу, nero je, валЈда, овдс na 
Балкану остала само на нама дужпост да o томе 
водимо рачуна . 

Mene   моји   поштовапп   друговп   г.   Кујунџић 
и г. Кајмаковић, кад су говорили, нису довол>но 
im   разумели.    Omi    мисле,  да  ja   тражим  да   се, 
ne   само   од   страпе   Народне   банке   и   државе 
Допусти  штампарији    Народне банке да штампа 
новчанице,    nero    из свега да се .чаклл-чпти, као 
да ja тражпм да се та повластпца да свима штам- 
парпјама  у  Крал.евппн  Југослапијп.  да  штампају 
повчптте, које mi деца no сокацпма ne бп купн- 
ла. AKO су господа тако мнслпла, мени je жао што 
су рђаво схватпла моје предлоге  o валутпој  по- 
литпцп, које ja као народнп претставппк предла- 
жем u пред вас износим. He стоји тако! Ja тра- 
жим, господо, n предлажем Влади да се прпступи 
тражење  нових  путева,  нових лекова, да би  сс 
изашло na ове тешке ситуације, у којој  се nam 
народ налази. Ja тражим једну разумну, једну о- 
граничену инфлацију, која би у даном моменту 
могла бптп Kopneno употребљена na јавне радове 
n ошособљавање привредног света и за упосле- 
n>e пезапослеппх. Господо, од стране и господппа 
Мпппстра n од страпе господс прсдговорппка ви- 
лп се, да би то, no њпховом схватању разорп.к) 
државну адмтшстрацпју-   упропастило   државни 
кредпт n погодило прпвредпп свет у земљи. Го- 
сподо,  кад  се  то  тврдп,  тако  je  схватап>е  скроз 
norpeinno. 

Г. Мпппстар финансија n у Народној скуп- 
nrmnn и у штампп тврди, да ппгде у свету не 
постојп разумна и ограничена инфлација. Кад се, 
вели, са п.ом почне уоптте се ne зна где he се са 
њом стати. 

По мом дубоком увереп>\- onu je мишљење 
скроз norpeinno. Кад ово г. Мпппстар тврди, on 
вероватно замишља да инфлација преставља оно- 
га бекрију, KOJU кад почпе пити, ne зна колпко 
му je доста! Тако тврђење даје врло рђаву квали- 
фикацију за управљаче финансија. Mn имамо 
пример Амерпке, која je укидајући златно важе- 
ii>e свога долара, смањујући његову мредпост за- 
KoncKiiM путем са 50',' и пуштање нових 2 мили- 
јарде долара у оптицај, mi мало ne показује апе- 
IIIT за пуштање у оптицај нових долара. Према 
томе, ограничења инфлација, господо, постојп 
код иаметппх парода. n као mro се впдп n>e пма 
и oniie je. 

Господо, какпс je резултате у Америци пока- 
зало повећање оптпцаја новчанрг, jacno je цело- 
мс свету, кпјп пратп пажл.иво садању реформу 
валутног питања у Америци. Од ове р"еформе на- 
стао je један велики преокрет у Америци, цео npn- 
вредпп живот стављен je у покрет и оживео пз 
дотадаппвег мртвила. Цене земл.орадппчкнх про- 
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извода нагло су повећапе, a незапослени нашлн су 
упослеп.а, тако да je од близу 14 милијона иеза- 
послених радника једна половина досад упослена 
и нашла у повоме животу хлеба. Зар то нијс, го- 
сподо, очити прнмер којн и нама и свима оста- 
лнм народима можс у овим тешким временима 
корисно да послужп. 

Али од свију примера најбољи je пример нат. 
Ми смо у нашој земљи после рата ималн за вре- 
ме MniincTpoBaiha  г. Нннчића једну врсту инфла- 
ције, имали смо лржавпс    иовчанице,    иовчаницс 
Народнс банке. To je, господо, припомогло да сс 
наш народ који je ратом био улропашћен опора- 
ви   и  екоиомски   осиажи.  Ta   ir  таква  инфлација 
благотворно утицала je на привредии живот.    И, 
најзад, имамо скорашњи пример. који je извршен 
у Чехословачкој. Господо,  no писап.у Чехослова- 
чке штампе,    показују се благотворпе последице 
од ове њихове валутне  реформе. Па  не само да 
су то урадиле те две државс. To je прво уралила 
и Енглеска скидајући златно    важеи.е    са    своје 
фумте. Па то je урадила и Аргентина, na и многе 
друге државе, a ево баш последљпх дапа и Фрап- 
цуска, a господип Мпнистар  пајвшпе желп  да у- 
зима за прпмер    naniv   савезничку и пријател^ску 
Француску. .Ia знам да г. Минпстпп будним OKOM 
пратп развој валутне политике која се води сву- 
да у CBCTV na и у Францусксм (Министар финан- 
снја лр. Милорад Tiophennh: У целоме свету?). Да 
у целоме  свету,  али  вп  се  највише  позпвате  иа 
Француску и no n>oj се управл^атс, али заборав- 
л>ате једну ствар. Данас се n у самој Француској 
копл.а ломе најбољих    финансијских    стручњака 
na валутном питању, око nonehania повчапог on- 
тицаја франка. Koja hc страна na крају победити, 
то je знак питања. Дапас се v трезорима Францу- 
ске емнспопе баике  налази  једпа  огпомна  коли- 
чина злата, што }1ама то не достаје (Мпппстар фп- 
папсија др.  Мнлорад Ђорђевић: Зато ми морамо 
да будемо опрезип!). Да,  али морамо да будемо 
опрезни n према народној прпвредп. Г. Мпппстар 
каже у своме експозеу, ja му морам поред најбо- 
ље воље да учиним једну замерку, тпто се он ре- 
чима и  оним изразима послужпо у своме експо- 
зеу (Мпнпстар фипапспјл др. Милорад ЂорУ^епи!: 
Hehe бптп баш тако!). Ja hy прочптатп до слова 
како сте ви написалн. 

Г, Мчппстар каже, да бп инфлацијом разори- 
лп државну алмпппстрацпју- сахранили државпч 
кредит, тиме би погодплп, вели, прпвреднн свет 
и оштетили, a од тог свега пмалп бп користи uine- 
кулаптп и necanecnn тргопцп (Мпппстпр (ћппансп- 
ja: пр. Милорад Ђорђевић: Hjije тако!). Тако nn- 
ше na страпп 26 вашег експозоа. Можла вн тако 
не мнслите, али сте тако паписалп. Кад се, госпо- 
до, овим и оваквпм изразима, говори o дужници- 
ма name земл^е, врло je пезголна ствар n тешко 
Bpeha n пога1)а савеспост и образ најчеститијег 
иајпродуктппппјег и пајвредтпег света namer у 
аемљи. Kan бп се мало бол.е размпслпло o томе, 
да данас 70% rpahana name зсмл>е дугује, ие би 
се пало у ову погрешку у овоме Дому, у коју je 
пао nam Мпппстар фппапспја. One, којп пеуморпо 
оалс, подижу привреду и спојмм радом стварају 
благостап.с у земљи, пазиватп шпекулаптпма n ne- 
савеспим. то nnjc требало n смело да се у овоме 
Дому чује. 

Hama земл^а каппталом je слаба и спромашпа 

и они који су радили послове, a то су пословни 
л>уди name земље, моралп су те послове обављатп 
кредитом у већини случајева. Због тога су и no- 
стали дужници. Ja се сад пнтам, због чега су и 
затто no мптл.еп.у г. Мштстра постали шпеку- 
ланти n песавеспп! 

Г.    Кујунџић,   доказујући    да   би    повећаље 
повчаничког оптпцаја, одпоспо инфлаци.ја,    упро- 
пастили  земл>у,   павео  je   за  прпмер   Немачку  и 
казао, господо, ово: Оно тто je у спол>ној поли- 
тнцп рат, ono што je у унутрашњој политици ре- 
волуција, то je, вели, у валутпој и финансијској 
политици инфлација. Не бих, вели on. ишао далЈб, 
већ би узео за прпмер Немачку. И он je навео je- 
дан од тих примера, како je једап, који je носио 
у једпом куферу новац, хтео да yl)e у ресторан и 
кал му je келпер рекао: Оставпте куфер, госполи- 
ne, na онда уђите, a овај je одговорпо: Не могу 
ja ово оставптп ово je  мој  новчанпк.  Господпне 
докторе, откад сам вас упознао, ja сам вас заво- 
лео и поттовао и поштоваћу вас и у будуће, али, 
извините, мислнм, да сте na погрепшом путу. Ви 
треба да  знате, кад се всћ позпвате na  Немачку. 
цнл)еве,  које  су Немце  руководпли  да   заведу v 
гвојој земл.п инфлацију. Omi су имали три циља. 
Први je циљ био да финансирају рат, јер су од 
страпе савезника били потпуно отсечепп и блоки- 
рани од осталог света .Помишљати na пеки зајам 
ван Иемачке mije бпло могуће. У томе  моменту 
није  било ништа друго могуИе пего завестп  ин- 
флацију и фнпапсиратп рат. To je један цилз. Кад 
су neh тим путем моралп поћи, други им je циљ 
бпо после рата, да за такав повац купују здраве 
валуте другнх земаља. Господо, onu су имали го- 
товпх отштампапих новчаница, којпма су на свнм 
берзама у свету куповалп страпу здрапу валуту и 
то су раднли у провидиоме цилјУ да из тога изву- 
ку корпст. И omi су то и постнглп. Кад су присту- 
пили  стабилизацији  свога  новца, приступили   cv 

, ca пуним трезорпма  страних здравих    валута    н 
њима je тада то бпло лако и постићи. Onu су на 
једап начин вршили, ако хоћете,    један иедопу- 
штен посао. али onn су то урадили, и за њпх je 
тај посао   био велика корист.    (Богољуб    Кујуи- 
џић: Исплатили  су уиутарње  дугове  својих   грп- 
hana ca паппрпма којп ne вреде ништа). Циљ им 
je бпо, г. локторе, да помогпу својим грађапимл. 
a то je већииом најпродуктивнији део    њиховог 
народа,    то je бпо понос    Немачке који je имао 
стваралачки дух, a кога je рат    погодио и неми- 
nonno одвео пропастп, и on бп и nponao да није 
било такве полптике. И са таквом полптпком они 
су оспособнлп свој парод a нарочито onaj продух- 
тивни,   оспособпли   га   за   пов   живот,  оспособпли 
да данас    Немачка попопо у прпвредпом животу 
пгра јсдпу од најзавиднијих улога. 

Даље, четвртп циљ и корист, ако хоћсте, од 
те и таке валутпе полптпке јесте тај, тто je Не- 
мачка формирала једпу индустрију какву векови 
нису запамтили. Taj повац није отпшао, он нпје 
пропао, on je отптао у стварање и подизање фа- 
брпка, школа, путева. мостова итд. Onn су своју 
земл^у данас подпгли на ступан> јсдпе од најбо- 
л>пх културних земал.а. A господо, кад je дошло 
време да стабилизпрају свој новац никаквог по- 
треса није бпло. Док, међутим, nam г. Мпипстар 
финансија једном прилнком рече: „Приступаље 
инфлацији то je опаспост no саму државу". Да сс 
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разумемо. Ja мислим да када приступамо једној 
разумној инфлацији ради јавних радова, ради у- 
послења нашег привредног света и ради тога да 
држава плати своје кад тражи од пореских обвез- 
ника, да плате држави, да то не може бити про- 
паст за државу. Не, вн сте својом полптмком си\ - 
кли државу на један положај, који ja не бих 
желео никада, и нико не би могао желети, да она 
у та.ј положај ;u)l)C. Ona je данас, неплаћајућн 
својим грађанима, него остављајући их да они и- 
ду "под стечај иако имају непобитног и стварног 
права, — вршили један неморалан посао. Такав 
посао једнс културне државе, у коју убрајам и 
нашу, не сме да се заведе. Ja знам један случај, 
a има м.ч таквих мпого, наплаћивана je ц^рина no 
закоиу који je забрањивао да се та царнпа напл i- 
ти од извозника v једном периоду времена. Из- 
возника има и Загреб и Београд и Скопље 
и Лзубљана и Momi Сад, и цела земља. Mene 
то ne тангира. Ja ту немам апсолутио никаквог 
интереса. Ja сам човек крји немам ничега личног 
нити материјалног, али мени су се жалили ти на- 
ши грађани и доносили пресуде, извршне најви- 
шег namer адмииистративног суда у земљи. Кажу, 
ла ie ствар била пред Министром финансија и он 
ју je одбио. Тада су се omi, ca опим фрахто- 
вима са којима су платили ono mro им je законом 
било одобрено да ие плате, a царинске власти, 
вал>да, no једпој наредби коју су добплп. то им 
наплатиле, обратили Министру и тражили реше- 
ња no тој ствари. Ваш претходник, г. Министре, 
данео je решење којим их je одбио. Па, госпо- 
до, у једној правној земљи гам се путем и мора 
uliii. Лер једаи грађанин нли може имати право 
no закону пли га ne може имати. On пх одбија л, 
природпа je ствар, они противу његовог решења 
'гзјаве жалбу Државноме савету, као јединој од- 
pehenoi n највишој административној установи, 
која те ствари no својој надлежности расправља. 
Државни савет у једном свом оделењу поништи 
решење г. Министра и врати му ствар да донесе 
друтч) pemen.e, указујући му na члапове 3ai<on:i 0 
царинској тарифи. Taj ранији Министар сишао je 
н дошао je данашњи Микистар. On дрноси ново 
pc-i'iieibc којим молиоце попово одбпја. Omi поно- 
во изјаве жалбу и опда ствар no закону дође 
пред пленум Савета. да on no тој жалби донесе 
своју одлуку. Па, господо, или je Државни савет 
једна корисна и потребна устапова или није. Ако 
ie некориспа n пепотребпа п.у треба укинути, ако 
je кориспа n потрсбпа, опда се његовпм одлука- 
ма мора покоравати сваки у овој земљи, док се 
законом те ствари друкчије ne регулишу. Држав- 
ни савет у својој пленарној седппцп, сазватој по- 
водом овога случаја, донесе одлуку да су ови љу- 
ди у прав\', a да nuje у праву г. Мшшстар и осу- 
ди држгву да овим људима врати ono mro je од 
ii.их неправилно узела. Оваква одлука Државнога 
савета no нашем Уставу и no нашим законима 
сматра се извршном. Ta je одлука обнаррдована 
и у званичним новинама. Ови су грађаии данас 
доведени у један страховит положај и у велику 
кризу, те падају, један no један, под стечај, a др- 
жс пресуду једног највишег администратпвног 
суда у земљи, држе ту пресуду у своме џепу, ве- 
рујући својој држави да he им ona платити ono 
иашто no пресуди имају права. Omi нису тражи- 
ли од ње новац, или бонове, већ су тражили једпу 

ИСПраву, којом би пред СВОЈИМ поиерпоцп.ма могли 
себе да правдају, да не би пали под стечај. Е, ви- 
дите, кад се земља оваквим радом доведе у такав 
положај, да се одмеће од својих обавеза n да 
nor тога mro je јача n mro пма сплу и моћ у 
својим рукама, неће својим грађанима да платп 
оно na mro je осуђена n mro je no сиим i земаљ- 
ским законима обавезна да пм плати, оида ja, го- 
сподо, сматрам да je такав рад неморалан. Чак се 
пде дотле да се покушава да се кроз Фппапспјскп 
закоп спроведс једма одредба, којом би се једна 
ncnpana правно донета од једног највишег суда 
у земљи, суда адиинистративног, обеснажи, да о- 
пет држава избегне да им плати. 

Када сс тпм путем пође — a ja се пптам, где 
nac то води - онда бп се, господо, тако могло 
поступити ne само према Државном савету neli и 
према Касационом сулу (Министар финансија др- 
Ми.чорад Таорђевић: i [ема иичега у Финансијском 
закону). Ja вас оида питам какав je правви поло- 
жај наше државе. 

AKO je Државни савет непотребан, њега треба 
укинути; AKO л>уди којп заузпмају положаје др- 
жавних саветника не дају довољно гаранције за 
законитост и правду, нека се мењају. Против To- 
ra нема miKo imuna. Алп када je udi одл\'ка пала 
п то од 2Г) саветника, онда, господо, ja ne разу- 
ием због чега једно правно pemen.e вепоштовати 
(Министар финансија др. Милорад Ђорђевић: Hn- 
сте довол.по обавештепм, господппе посланиче!). 
Имам v своме џепу, грсподине Мтшстре, n npe- 
суду Државног савета, и прву пресуду и пресуду 
Пленума, na имам званичне новине где je то обна- 
родовано. Tn л.удп су кукали, богорадили пред 
свима посланицима, које су сматрали за своје при- 
јатеље да их узмемо у једну праведну заттнту, 
na .\iel)y њима сам и ja a мислим да има и мојих 
другова овде, у Народној скупштини, којп су у- 
познати са овим као и ja. 

Поред г. др. Кујунџића _ против инфлације го- 
ворио je n г. Омер Кајмаковић. Да би своје раз- 
логе поткрепио, и on се позвао na пример Немач- 
ке, чији je, вели, привредни свет, нарочито сред- 
ii)ii сталеж, осакатпла n привредно опеспособпла 
ранија инфлација. Ja сам v своме говору павео 
циљеве Немачке са завођењем инфлације и ко- 
pncTii које су и Нсмачка n men народ од инф ta- 
mije имали, тако, да пема потрсбе да то попаи- 
љам. Ja верујем, господо, да мој поштовани ко- 
лега Кајмаковић греши, кад пример Немачке на- 
води n да je уопште на погрешном путу кад ствар- 
irocT поивреднога живота код нас не види онакав 
какав јесте. 

Она n оваква валутна политпка сппомаши, 
господо, наш 'свет у толикој иерк, Да се може.мо 
нзненадити догађајима који могу наступити. Oj, 
Омере, моје златно nepje! Обиђи твоје бираче, 
да их видиш mro иплео imen, да ni доцније nepje 
не би рашчупали, a остави господину Ђорђевићу 
да се o валути брине. 

Ha завршетау, нека ме моји поштовапп дру- 
idim na опозиције pijano ne разумеју. Ако je ИКО 
од политичких л.улп n народних послапика jeo 
опозициокш хлеб, то сам заиста ja. Ja знам nna je 
опозиција n мепп je n опда била n сад мп je сим- 
патична. Али, господо, опозиција мрра да водн 
рачуна унек o своме угледу " циљевима крје ona 
желп да nocrnrne. He треба никада na то да за- 
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борави. Мало je пезгодно казати свима, како мн 
гајимо корупцију, како ми стварамо корупцију, 
како владина већина и влада живе од корупције. 
Е, господо, тако говорити, кад зато немате ип 
једиог факта који бисте пам иавели, до слумаја 
са г. Кадићем (Др. Никола Кешељевић: A ово што 
сте сад навели, зар то није корупција?). I Inje, ие- 
го схватање г. Мииистра и друкчије тумачење за- 
кона. Мало су незгодна ствар оваква тврђења и 
верујте, господо, она худе и вама, худе n иама, 
a худн и самом Парламенту. Ми морамо у општем 
интересу да чувамо углед иашег Парламеита, ми 
на томе морамо радити, јер тиме чувамо и свој 
углед. После извесних иапомена које су неодме- 
реио падале од опознције, кад се нађемо са л.уди- 
ма из народа који прате iiani рад, они питају: na 
радитс ли ви још mro тамо у Скупштини илм 
само крадете! Е, господо, такво тврђење мора ис- 
правпе л>уде да забрине. Ja бих вас молио као 
своје лруговс у интересу и вашег угледа и нашсг, 
у интересу угледа Парламента, да у будуће такве 
испаде ne правите, јер опи шкоде свима нама. To 
сам нмао да кажем. (Одобравање). 

Претседник др. Коста Куманули: Има реч на- 
родии послаиик г. Андра Станић. 

Андра Станић: Господо посланици, од питаша, 
o којима би требало говорити, ja сам изабрао једно 
питаље да o њему говорим, јер je ono од нарочите 
важности и у погледу финансијском и у политич- 
к'ом. Ja ћу говорити o закл.учеиим уговорима за 
гра1)ење железничких пруга, који ангажују нашу 
лржаву да у току од 12 година исплати преко две 
милијарде и сто милијона динара. Меин je врло 
жао, што o оипм уговорима нисам могао говоритп 
раније, јср ми пису били познати, раније када 
се могло утицати на доношење правилне одлуке, 
a таква je одлука била једино у томе, да ти угово- 
ри буду одбачени. Овпм садањим говором хоћу да 
преставим штету од закључених уговора, и да по- 
могием да се изврши поправка једног решења, Ko- 
je je врло штетно no интересе name државе. 

1 
Познато je да сс грађевински послови могу 

углавном изводити na три начина. 
11рви je начин када државна благајна распола- 

же извесном готовппом. na се na рачун те готовине 
.извршују грађевински послови, као например што 
je бпло npe неколико година у Француској. Тала je 
Министарство Тардијево било израдило један 
велики програм за извршење јавних радова на pa- 
чун те велике готовине, са којом je располагала 
државна (naraina. Дли тај случлј може да буде са- 
мо изузетан. Таквих рсзерви нема данас нико, na 
их немамо ни ми. 

Други je начин: да се јавни раловп изводе и i 
буџетских кредита. To се може радити, када су 
буџети у равнотежи и кад се та равнотежа постиже 
без великих оптерећен>а пореских обвезника. Мпо- 
ги радови и морају се изводити пз бупетских кре- 
дита, кар папрпмер одржавање железничких пру- 
га, поправка пристаништа, подизање и одржавање 
школа, касарни, болница итд. али за велике гра- 
ђевинске послове тај се начин ne употребЛ)ава. 

Трећи je начин за извођење великих јавних 
радова путем зајмова. To je и најправилнији на- 
чин, јср вслпкп јавни радови не служе само једној 
генерацији него и будућим, na je право да n бу- 

дуће геиерацнје подпесу свој  прилог за њих. 
Дапашп>е су прилике врло тешке n када се 

приступа извршењу јавних радова данас, мора се 
обратити нарочита пажња na њихов избор. Извр- 
тење многих нерентабилних радова, — ето почет- 
ка инфлације. A ми на тај пут, пут инфлације, не 
смемо да идемо. Вредпост namer пародног повца 
морамо да чувамо. 

Подпзање пзвеспих железничких пруга у на- 
шој земљи преставља велику државну потребу, j ep 
ми пмамо крајева у којима немамо најпотребнијих 
железничких веза. Пошто је.за грађење железнич- 
ких пруга потребан велики капитал и пошто желез- 
нице од почетка ne дају приходе, којп су у станл 
да покривају уложени капитал, морамо обратити 
велику пажњу и 'na нзбор пруга и ita начин na који 
lie.Mo ii\ градити, нарочито када се прпступа њихо- 
вој пзрадп у данашњим тешким приликама. Одмах 
изјављујем, да je пзбор ових пруга добар и да се 
one одавно налазе у програму грађења Министар- 
ства саОбраћаја. - - Али npe пзраде нових желез- 
ничких пруга морамо бити начисто са тим, да су по- 
требе постојећих железница подмирене и да cv 
њихове финансијске прилике epel)eiie, и зато сма- 
трамо за потребно да укратко изложимо, у каквим 
се приликама у томе погледу палазе name постоје- 
iie железппце. 

Железиички приходи опадају. Опадање прп- 
хода почело je ca 1930/31 буџетском годипом. Чист 
приход од возарине (без возарипске таксе) изнео 
je, no завршном рачуну; 

Буџет. год. Предвиђено     остварено мање 
У 1029/30 2,788.778.491,80 
У  1030/31   2,(562.201.795  2,455.074.188,58 207,127.606,42 
V  1931/32  2,692,000.000  2,150.292.443,23 541,707.555,77 
У 1932/33 2,319.853.599 1,862,460.084,73 557,393.514,27 
У 1933/34 2,012.676.680 

Ta je буџетска година у току, и за п.у немамо по- 
датака, a.m je извесно да he се n у овој години по- 
казати мањак у приходима, јер сс за будућу годи- 
ну 1934-35 предлаже прпход 1,896.845.624 дпн., то 
јесте за 115,831.056 динара мање од предвпђеног 
прихода v onoj буџетској години. 

Од буџетске годпне 1929-30, када cv приходи 
управе држ. железница износили: 2.788,778.491,80 
дин., приходи cv no заврпшим рачунима v години 
1932-33 пали na" 1.862,460.084,73 дин., т. ј. смањенч 
су за 926,318.407,07 дии., илп за 33,2%. 

Због смањивања прихода смањивани су и бу- 
џетски кредптп за железиичке потребе. Услед тога 
мпоге железничке потребе остају незбринуте. Тако 
на пр. кредптп за одржавање пруге смањени су од 
1929-30 године са 27%. Због недовољних кредита 
- педоволто je одржавап>е пруге, НедоволЈПО одр- 
жавање пруге може да донесе врло тешке после- 
.ume: пропадање железничке имовине, смањивање 
брзине вожње, смањпвање дозвол.епог осовпнског 
рптерећења, повећава се опасност од удеса. II код 
машинске службе ne може да се постпше све што 
je потребпо. Спабдевање железница потребппм ма- 
теријалом nnjc у довол>пој мерп. — Једипм речи, 
потребе наших железница нису подмирене, колико 
треба. Због смањивања прпхода гтредви1)епп расхо- 
ди пису се могли пзврптватп. Услед тога Minm- 
старство саобраћаја mije могло na време одгово- 
рптп својим обавезама и тако cv се гомплалп ду- 
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пови. Ти су дугови: приватним у земљи и у mio 
странству, фондовима и државним устаисЈиама. 

Ja се neiiy упуштатн у излагање свих тих ду- 
гова Министарства саобраћаја, него хоћу само да 
изиесем ово; да Je na дап 1 јануара ове године, по- 
ред других обавеза, било на благајни Министар- 
CTEia саобраћаја пришелих i)a;iiiiix материјалних 
рачуна, који су чекали на исплату у износу од 
127,262.707,34 динара, и да Министарство саобра- 
haja има неисплаћених обавеза из ранијих година: 

1   државним  установама:     114,296.713,14 дин. Д1 
приваткицима 157,818.193,28 дин, 

свега   272,114.906,42 дин. 
Из овога впди се да су исплате рачуна у за- 

стоју. Министарство саобраћаја не може да испла- 
hyje na врсме im угаљ, im прагове, mi дрвену гра- 
})У и рачуне за други материјал. Г1а када се нс 
исплати na време угал., то ие значп само да соп- 
ственици угљених рудника ппсу дошли до свога 
иовца, то значп да нису исплаћене на време ни над- 
нице миогим рударским радницима, који у тешком 
раду ii ono мало живота проводе под земљом. 11 
прсма томе, разлог за запослење нових радника, 
којн ja ценим и o коме треба водити рачуна наро- 
чито у овнм садашн.им приликама, био би потпуно 
na своме месту кад би се редовно исплаћивали они 
запослени стари. 

Па кад немамо државне готовине, кад ne треба 
да изводимо у BCIICM обиму јавне радове из бу- 
џетских кредита, кад морамо да чувамо народну 
пореску снагу, чије je оптерећење дошло до крај- 
jbe границе, ако не можеик) да здкључимо зајампод 
иовол.иим условнма na да нзвршујемо фађевин- 
ске послове no своме нахођењу, када морамо да 
уложимо највеће напоре, да сачувамо вредност на- 
родног новца и нећемо да идемо у инфлацију, ka- 
да зиамо да потребе namer железничког саобра- 
liaja иису довољно подмирене, онда паше интере- 
совање мора бити велико, да видимо, na који се 
иачип граде пове железнпчке пруге. - - Без сум- 
п.е, све ове околиости o којима смо говорили, им- 
перативно налажу, да ni услови морају бити за 
државу нарочито поиол.ич. 

У име државе закључена су 4 уговора за гра- 
ђење железничких пруга и то: 

1 — за-грађење пруге Пожаревац—Кучево. 
2 — за грађење пруге Велес—Прилеп. 
3 — за грађење пруге Приштииа—Глоговцт- 

Ileh и Бихаћ—Kimu, и 
4 -   за грађење пруге Београд—Панчево, Кур- 

шумлија—Приштина и  други  колосек Београд-- 
Ресник. 

Пошто ови уговори mi ДО дапас micv ПОЗНати 
Народпој скупштини, (Глааови: вису), сматрам да 
je врло потребно да o њима Народна скупштина 
буде упозната. (Добро би било!). Ради тога ja hy 
укратко изложити главне одредбе ових уговора 
који no закону имају јавни карактер, ne упушта- 
јући се због краткоће времена, у њихове комеи- 
таре. 

I   Уговор  за железничку иругу  Пожаревац— 
Кучево: 

[iiiiuiia пожаревачка област на основу добијене 
концесије закл.учила јесадруштвом „OrientalCon- 
struction Syndicate",   названим „Orient Conslruct. 

чије je седиште у Њујорку, уговор, no коме jo 
Област уступила друштву: извршење студија и пот- 
ауно извршење грађења железничких пруга: Ilo- 
жаревац — Кучево — граница Пожаревачке обла- 
сти, Маиловац — Чешљева Бара, Пожаревац — 
Свилајнац и Петровац — Жагубица (укупна дужи- 
na нормалног колосека око 70 км.', узаног колосека 
од (),7() м. била би око 140 км.) заједно еа испору- 
кама материјала, потребног за пзвршење радова, 
као и свих испорука прибора и материЈала за опрс- 
му и експлоатацију ових ii|)yra. 

За извршење ових радова каоиза плаћањена- 
бавака материјала и иозиог материјала »Оријент- 
конструкт« даје Области кредит од 5,000.000 дола- 
pa. Taj кредит почиње тећи од дана почетка ефек- 
тивних радова, чије he амортизовање бити извр- 
meno за 14 година према уговореној амортизацио- 
noj таблици. 

lio ч,1. IX ал. 4 »Kao обавезу да he вратити овај 
кредит Област he дати »Оријент-конструкт-у« ме- 
нице акцептиране од Области«. Te менице доноси- 
he интерес 7%. У замену за те менице од износа 
пет иилиона долара »Оријент-канструкт« he кре- 
дитирати Област за S7', од ноМиналне вредности. 
Отплату гога кредита Bpmniie Област према усво- 
јеном 'амортизационом плану, из кога излази да he 
област upu потпису овог уговора предати >Оријент 
конструкт-у« менице у укупној суми од осам ми- 
лиона 237.192 долара. ()ие менице исллаћиваће се 
v американским златним доларима (100 југословен- 
ских динара за 1,76123 долара С. A. Д. што je рав- 
no 2,65 грама злата) са интересом 7', шестомесеч- 
no и у роковима: 1 јануара и 1 јула сваке године. 

По члану Vll б. »Kao награду за своју финан- 
сијску n гехничку помоћ и за одговорност коју 
преузима финансијскп и технички у извршењу овог 
уговора »Оријент-конструкт« he узимати na име 
зараде HV, од износа вредности свакс меничне 
сптуацпје«. 

По чл. XI »Пбласт плаћа царину и уопште све 
порезе n прирезе, Beh установљене и који he се 
установити, na ene набавке и еаи потребан матери; 
јал односећи ее na извршење овог уговора као и 
таксе за подвоз, превоз железницом у Југославији 
Оријент-конструкт« je ослобођен свих пореза за 
време трајања овог уговора. 

По чл. XVI спорови се решавају Изабраним 
судом. 

Овај уговор требао je да добије одобрење др- 
.жавне власти и он je дошао пред Краљевску вла- 
ду. Министарства: саобраћаја, грађевина, шума и 
руднпка и фннансија, одредила су своје стручњаке. 
којн су под претседништвом Министра саобра- 
haja u шума n рудника (г. Радивојевића) претре- 
сали onaj уговор, na je затим комитет министара 
nainao: да je уговор добар, и користан no интересе 
области n 21 маја 1929 године донео je одлуку да 
се овај уговор прими и одобри и дао овлашћење 
Министру финансија (r. Шврљуги) да то одобрење 
потпише и Министар фШиансија потписао j-' то о- 
добрење. 

После гога Област пожаревачка предала je 
друштву »Оријент-конструкт« менице у вредпости 
од 8,237.192 долара са уговореним роковима, ne 
везујући one менице за уговор o rpahemv желез- 
 ui. Алп mije узета од друштва никаква гаран- 
ција, јер гаранције нису mi биле предвиђене у у- 
говору. 
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Али у току времеиа вндело се да друшгво »О- 
ријент-конструкт« не располаже дооољшш срет- 
ствима. Ono je заложило иекс менице, које je при- 
мило од Области, и две менице за плаћање прет- 
ходних радова у велнчнии од 70.000 долара морале 
су бити протестиране, што je било од велике штете 
no углед namer кредита. Друштво »Оријент-кон- 
структ« yBiil)ajyliii n само тај свој недостатак фи- 
кансијских сЈЈестава склопило je арапжман са 
швајцарском техничком фир.мом »Лозиигер н Ko.«, 
no коме та фирма улазп у овај посао n прима оба- 
везу закљученог уговора o грађењу железнпца, 
како у техничком тако и у финансијском погледу. 

Крал>евска влада je одобрила npenoc уговора 
na Лозингера и Ko. n гарантовала да he менице 
које je акцептпрала Пожаревачка област бити ис- 
плаћепе o роковима од Моравске и Дупавске ба- 
jioBiine интегрално и без икаквог губнтка. 

Бановине ne могу да приме обавезе, које je 
Пожаревачка облает примила n ради се na томе 
да те обавезе прпми држава, n Министар саобра- 
liaja (JI. РадивојевпК) ш^едлаже да се закључепп 
уговор пренесе na државу. 

У то време пастаје погађање o јединичним це- 
нама између државе и друштва »Лозингер и Ko.«. 

20. VI. 1931 године решено je да предлог та- 
дањег Мипистра финаисија г. Шврљуге и садањег 
Минпстра саобраћаја да се угово;) пренесе na др- 
жаву с једне и Лозппгера с друге стране, и утврг 
1)ено je коштање железничких радова за суму од 
264,000.000 динара. 

Друштво je августа 1931 годппе прпступнло 
радовима na железппчкој прузп Пожаревац—Ку- 
чево. Првобитни уговорни рок за довршепЈе OBII\ 
радова (15 јула 1934 године) продужен je до 15 
апрнла 1935 годипе. 

Ефективни кредит, који друштво дзје држави, 
изпосн: no курсу 87% од номиналног иредита, т. ј. 
4,350.000.— долара пли 247,000.000 дипара. Кад се 
од тога кредита одузме 10'/^ на име награде no 
члану VII уговора, онда за нзраду железничких ра- 
дова остаје: 220,5 милијона динара. Према томе 
тај ефективни кредит није довољан за извршење 
предвиђених железничких радова, ne достаје 43,5 
милиоиа дннара. Кредптом којп нам Друштво став- 
ља na располагање можемо, дакле, израдити свега 
84'/( предвиђених радова. Према томе за иотпупо' 
довршење пруге потребно нам je да извршимо но- 
ве  пздатке. 

II Уговор за железничку пругу Велес—Прилеп 
Са »Европским друштвом за хипотекарни и 

банкараки кредит« пз Париза (»So'ciete Europeene 
de Crćdit foncier et de Baiique«) закључпо je Мини- 
стар саобраћаја г. Лазар Радивојевић уговор o Гра- 
ђен>у пруге Велес—Прилеп. Главне одредбе финан. 
уговора o тој прузп, којн je r. Радивојевић пот- 
писао 3 јапуара 1932 годппе, јесу ове: 

По чл. 1 Друштво се обавезује да изврши за 
рачун Владе радове na грађењу железничке пруге 
од Велеса до Прилепа и да испоручи спремни ма- 
теријал потребап за ту пругу као И пзвесну коли- 
чину inima, телефонског и телеграфског матери- 
јала, сигнализационих апарата n т. д. 

Укупни приближни изпое вредности ових pa- 
дова и набавака предвиђа се у суми од 160 милиона 
францускнх франака и то: 

1 — Франака  103 милиона преставља вредност 

радова на грађењу и опремп речене пруге, како je 
то предвиђено предмером и ценовником радова. 

2 — Фрапака 57 милиона за пабавку телефон- 
еког и телеграфског материјала, сигнализадионих 
апарата n т. д. 

Ових 57 милиона француских франака ие од- 
nocn се na пабавку матерпјала за пругу Велес 
Прилеп, јер je опрема железничке пруге Велес — 
Прилеп ушла у предрачунску суму која се плаћа 
пз onor дела од 103 милнона фран. франака. Ових 
57 Mii/moua фран. франака односе се, дакле, na на- 
бавку материјала за друге, постојеће, пруге, 

Ио чл. II укупна вредност радова n набавака од 
фран. франака 160,000.000 биће остварена no стопи 
92 (деведесет n два од сто) што преставља ефе«- 
THBiin укупни пзпос од 147,200.000 фр. фрапака. 

Интерес na помппалпп кредпт утврђује ее на 
7', (седам од сто) годпшње којп се каппталпше И 
nialia шестомесечно, т. ј. 3,5% шестомесечно сраз- 
мерпо утврђеном годишњем интересу. 

lio чл. 111 рок отплате овога задужења pacno- 
ређује се na 12 годипа. Отплата he почети почет- 
ком 7 семестра, рачунајући од дана потписа уго- 
иора n вршиће се у деветпаест једпаких шестоме- 
сечних рата заједно са амортизацијама и интере- 
енма рачунатим од почетка седмог семестра до 
дана рока отплате, тако да се дуг исплати првог 
дана двадест петог семестра. 

За време прве три године, рачунајући од дана 
потппса уговора n све до почетка седмог семестра, 
Влада Iie платити Друштву пропорциопалап ше- 
стомесечни капитализован интерес са 2% годишње 
(два од сто) na неискоришћену суму од 160 мили- 
она фран. франака која сума износи укуппп износ 
лабанака n радова. 

11a износ задужења стављених na рачун Вла- 
де рачунаће се 7% (седам од сто), n то онако како 
та задужења буду била књижена. 

I [нтереси за прве три године обрачунавају се 
n плаћају шестомесечно у готову. 

lio чл. IV Влада lic депоновати код Народне 
банке Краљевине Југославије, у току једпог месеца 
no потпису уговора, за рачуп Друштва бонове који 
претставл.ају противвредност од 12,800.000 фран. 
франака, као разлику између емисионог 92', и 
стварног куроа на суму од 160,000.000.— фран. 
франака за радове и аоруџбине. 

Omi lie бонови бити ставл.епп na располагање 
од Народне балке Друштву сваког месеца у про- 
порцији која одговара 8% сваке месечне ситуације 
извршених радова и испорука. 

Амортизација ове транше бонова, капитал н 
интерес, B|)iiinlie се у једнаким шестомесечним ра- 
уама почев од VII na до почетка XXV семестра. 

По чл. VII за извршење техничког n фипапспј- 
ског уговора Друштво lie бити ослобођено свих 
пореза, такса, царина и таксираша уговора n при- 
знаница, трошарина и осталих разних дажбина, са- 
дашњих n будућих, које буде прописала Влада, 
бановина или општина. 

По чл. VIII nouiTo су месечпе снтуације извр- 
шених радова n лиферација од стране Друштва 
обрачупате у дппарпма, a боповп које Илада даје у 
замепу, гласе na фран. франке, конверсија ће се 
вршити према односу Kojri постоји између ове две 
мопете ma дан потписа овог уговора, на основу за- 
конских craiua њихове стабилизације. 
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По чл. X Друштво je обаиезно да на захтев 
Миннстра саобраћаја noBelia првобитни креднт до 
15% (петнаест од сто). 

По чл. XV Друштво прима na ссбе да даје no- 
требне суме за цокриће издатака за надзорно осо- 
бље и експроприацију земљишта за рачун Владс, 
с тим, да Влада one издатке иеплати у три једна- 
ке pare у року од трн годнпе. Друштво није оба- 
везно да учини BCIIH аванс од 5% од укупне вред- 
иости свих радова на грађењу пруге. 

По чл. XVII сви спорови решавају се Избра- 
ним судом. 

Предрачунска сума за радове на onoj прузи 
чија je дужина 86 км. no предмеру и погођеним је- 
диначнии ценама са Друштвом износи: 228 мили- 
оиа ()67.()1() динара 

Номинални кредит који нам даје Друштво за 
железничке радове износи: 103 милијона францу- 
скнх франака, односно ефективни кредит износи: 
94,760.000 француских франака, или 210,796.300 
дииара. Пошто je raj ефективни кредит мањи за 
18 милиона динара од предузимачке цене за ра- 
дове, ои he моћи под.мирнти 92% предвиђених 
(Јадова. Због тога, тај остатак iiciuiarnhe се n.iii 
повећањем кредита код Друштва, на које Minm- 
стар саобраћаја има праио na основу чл. X уго- 
нора или уношењем нарочитог кредита у буџет. 

Овај уговор потписао je у пме Краљевске 
владе само Министар саобраћаја г. Лазар Радиво- 
jetiHli, и то на даи 3 јапуара 1932 годпне. Tora да- 
iia изабраи je Сенат. Ha како je 8 иовембра 1931 
године била изабрана Народна скупштина, значи да 
je 3 јануара постојало Народно претставништво. 

По Уставу овакви уговори могу се закл>учива- 
ти са.мо ма оспову закона. 

Члап 104 Устава гласи: »Државни порез и у- 
опште државне дажбине установл.авају се само 
закоиом. Влада подноси Народној скупштини од 
Главне контроле оверени извештај o извршењу за- 
кључених уговора o државним зајмовима и њи- 
ховом утрошку у смислу закопа.« 

Члан 118 Устава гласи: »Сни постојећи зако- 
iin сем Закоиа o Краљевској власти и Врхрвној 
државној управп од (i јапуара 1929 годиие остају 
на  снази, док се редовним путем не измене или 
\KHI1V.« 

Овај уговор није потписан na основу закон- 
ског одобрења. Потписивањем овог уговора Мм- 
иистар саобраћаја г. Лазар Радивојевић извршио 
je једап незаконит акт, 

Иако je тај уговор био једаи иезаконит акт, 
и као такав ne би смео да пма вредиости, ипак je 
уиет у буџет за 1932/33 годину у парт. ()59 кредит 
за пругу Велес—Прилеп: 10,000.000 динара и Дру- 
штво  je  у   1932   години   приступило   изради  те 
пруге. 

III Уговор за железничке пруге: Прнштина— 
Глоговци -Пећ и I>Hxali—Книн. 

3 јануара 1932 године потписао je у пме Кра- 
л>евске владе Миннстар саобраћаја г. Радивојевцћ 
са Едмоиом Воајеом, предузимачсм из Ашкера 
(Фрапцуска) уговор o rpai)en>y железппчке пруге 
Бихаћ—Knnn'n Приштина—Глоговци—rieh. Taj je 
уговбр пренет 1 октобра 19.,32 годнпе na друштво 
»Батни.ол« са седшпге.м у Паризу. — Главне од- 
редбе тога уговора гласе: 

За извршење техничког уговора друштво о- 
твара Краљевини Југославији иоминални кредит од 
240,000.000. -- француских франака no курсу 92%. 

годпшње, плативи 
јапуара  и   1  јула 

Вопови iie носити интерес 7^ 
у готову полугодишње и то 
сваке годппе. 

Ha неутрошепе суме држава he платпти ДрУ" 
штву 'S'/   полугодишпЈе у готовом новцу. 

По плану у амортпзацпјоној табелп која чп- 
nn анекс уговора држава плаћа Друштву на имс 
апуптета no 12,000.000.— фрапц. фрапака шесто- 
месечно, сваког 1 јапуара и 1 јула почев од 1 ја- 
пуара 1935 годппе na до  1 јула 1944 годипе. 

Ha изпос смаке привремене ситуације пздају 
се Друштву бонови са урачупатом каматом, које 
бонове Друштво враћа са сразмерно примљеннм 
ратама no амортизациоиом плану. 

Но чл. 5 све суме које ће се дуговат|1 Дру- 
штву у везп са извршењем техничког уговора, бп- 
he израчунате у динарима. Овп динари npeTBapalie 
се у француске франке или другу валуту озпачену 
na боповпма n то према еледеЈхем екипиалепту: 
2. 224,528 дппара у злату према стабплпзацпопој 
cTonn 1000 франц. франака = 39,179 долара у 
злату Сједпњенпх амернчкпх држава = 203,0tj 
швајцарских франака = 97,470 холандских флс- 
pnna. 

I to чл. 7 Друштво lie се крристити уместо г. 
[•-дмопда Воајеа ослобођењем, прп.шком изградње 
помепутнх железничких пруга, од плаћања nope- 
за, дажбина и такса, које постоје у Краљеиппп Ју- 
гославији, a које je ослобо1)ен>е дато г. Едмоплу 
Воајеу законом од 20 марта 1932 годппе. Сем тога 
Друштио n портерп бонова nehe сносптп ппкакве 
порезе, дажбине n таксе или ма какве трошкове 
приликом извршења овог уговора. 

По чл. 8 ■cnoponn се решанају путем Избра- 
НОГ суда. 

I јредрачунска сума no погођеним цепама n 
предмеру изноои: 

За пругу Ilpnininna — Пећ: 165,671.860.— дн- 
napa. 

За пругу Бихаћ — Knnn: 285,814.140.— дп- 
napa. 

Свега: 451,486.000.— динара. 
II оипј je угрвор зак.-1.\'чи() и потппеао у ИМС 

Крал.евске владе 3 јапуара 1932 годппе само г. Ла- 
зар Pa.uinojennii Миппстар caoopaliitja ca предузе- 
ћем Едмонд Воаје. И na овом утоиору пема noninca 
Мшшстра (|)mianciija. 

1! онај je уговор, као и угонор за пругу Велес 
I Ipn.ieii, пезакопп г акт. 
У одре1)епо.м року п[)гдузеће Едмоад Боаје 

требало je да иоложи кауцију. Нредузе11е nnje no- 
ложило кауцнју у уговором предвиђеном року, " 
према томе уговор je требао битп раскинут. Међу- 
in.M уговор nnje раскинут, nero се узпма, и неза- 
конит и nenomvn, у извршење, n у парт. 659 бу- 
џета 33 1932/33 годину уноси се за радове no овом 
уговору:  18,500.000.— дппара. 

Иде се још дал.е. Допосп се na предлог Mn- 
нистра саобраћаја решење Министарског савета 
да се тај уговор пренесе са Друштва Ед. Боаје na 
Друштво „Баттпол" n Мпппстар cao6paliaja пот- 
писује са Батињолом и Воајеом I (жтобра 1932 
годппе npenoc уговора na Батињол. 

Са Друштвом Е. Боаје потписао je г. Мннп- 
crap caoopaliaja n фипапснјскп n техпичкп уговор. 
Оба та уговора пренета су na Друштво „Батињол". 
Али том прнликом mije пренет на друштво „Батн- 
њол" нстн технички уговор, nero je г. Мтшстар 
саобраћаја учинио две измепе, и то: 
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У уговору ca Друштиом Е. Боаје у чл. 2. стоји: 
„Кауција je утврђена иа 'S'/o целокуиног нзио- 

са радова и оиа lie се задржавати од стране др- 
жаве у тој сразмери од сваке месечне ситуације." 
— Taj 2 члан у уговору који je пренет иа друштво 
„Батињол" гласи: 

„Sa гаранцију да lie тачно испунити обавезе 
овог уговора, прдузеКс Ке положити у року од 
20 дана од даиа ступања na снагу овог уговора 
кауцнју од дииара 14,734.000.— у готовом или у 
државним обвезницама. Но предузеће може поло- 
жити rope иаведеиу кауцију у целиии нлн дсли- 
мичио у гараитном писму југословеноких банака, 
признатих од стране Министарства финансија, алн 
које lie Moliu затим заменити у сваком моменту 
готовим новцем или државним обвезпицама." 

Ова je измена иа штету државе, јер на место 
задржавања готовог новца, држава у ствари до- 
бија гарантно писмо. To je противно чл. 84 Закона 
o државном рачуновдству који гласи: 

„Уговори са државом закључеии не могу се 
после на штету државе раскинути или мењати." 

Ал. 7 „AKO je за закључење уговора било no- 
требпо одобрење Народие скупштине, оида се за 
раскидање или измену уговора иа штету државе 
мора тражити м одобрење Народног представни- 
штва." 

Осим тога, полагање такве кауције противно 
je и чл. 88 Закоиа o Државном рачуноводству. 

Друга измена у преиетом уговору на „Бати- 
њол" учињеиа je у тач. a. чл. 8. У томе уговору 
повећан je ррк за израду ируге Бихаћ—Киин од 
36 месеца на 48 месеца и додато je: „По истеку 
ових рокова возови морају саобраћати на овим 
пругама." 

„Нарочито се условл.ава да роковп за извр- 
lueihe пруге Бихаћ—Книп, подразумевајући у исти- 
ма и рок од 48 месеци за извршење свих главних 
радова, ne могу аочети upe него буду извршени 
главни радовн на прузи Приштина — Глоговци — 
Пећ." 

Иако je овај члан требао да ирецизира рок 
довршења пруге Бихаћ—Kimu, — raj рок mije, 
дакле, потпуно прецизиран. 

Ова je нзмеиа, која je uneriia за државу, јер 
одлаже рок за донршење ируге, од врло велике 
користи за друштво. Уговором су одређене от- 
плате и камате за десет година, сваког 1 јануара 
и 1 јула, н продужењем рока за извршење овнх 
рпдова, друштву je дата MoryliuocT да у већој ме- 
рн са иовцем name државе извршује железничке 
радове, — дакле, без кредитирања. 

У вези са првом изменом у чл. 2, која се од- 
иосп на кауцнју, изостављеиа je у чл. 20 у пре- 
нетом уговору на Батич>ол тач. 3. a. која предвиђа 
да се од месечне ситуације привремено одбија 
3% од целокупног износа радова na име кауције, 
т. ј. изоставл.ен je став: „сума која се има одбити 
као гаранција према чл. 2 овог уговора«. 

И после решења Министарског савета, којим 
je овај угоиор препет иа друштво Батињол овај 
je уговор остао незакоиит акт све до 1 априла 1933 
гоДине када je добио законску (|)орму. 

IV Уговор железничке пруге: Београд—Пан- 
чево, Куршумлнја — Приштина израда 11 кол. Бео- 
град—Ресник. 

Грађевинско друштво „Батињол" из Париза 
поднело je понуду за грађење железничке пруге: 

Београд — Панчево, Куршумлија — Приштина и 
Београд — Топчндер — Кн)ажевац (III иормални 
колосек). Ta je попуда усвојена и 25 априла 1931 
године закључен je уговор између државе и дру- 
штва. 

29 јуиа 1931 по-дине закључен je уговор из- 
међу Држ. хипотекарне банке и друштва „Бати- 
њол", no коме уговору Државна хипотекарна čan- 
ka врши исплате друштву на рачун државе. 

28 новембра .1931 године закл.учеп je уговор 
између Државие хипотекарне баике, којим банка 
одобрава Влади иод означеним условима зајам за 
нсилату обавеза које проистичу из техничког и 
финансијског уговора за грађење железничке пру- 
ге Београд Панчево, Куршумлија -- Приштина 
и Београд — Кнежевац. 

По тим уговорима: Друштво lie кредитиратн 
за суме које су му дужие цзвршењем техничког 
уговора у очекивању повол.не ситуације за Упра- 
ву фондова ради спровођења еиисије „Панчево". 
Управа фондова плаћа друштву интерес раван ин- 
тереспој стопи француске Иародие банке повећан 
са 1.25%. Овај иитерес hc се рачунати на сваку 
суму друштву од дана, када му je она требала Gu- 
ru исплаћена. Обрачунавање дужних интереса дру- 
штву вршиће се крајем сваких шест месеци и њи- 
хов нзиос биКе додат главници, како би u сви 
интереси носили камату. 

Управа фондова исплатиће друштву док не 
буде изведеиа емисија ,,l 1анчево" суме којима ју 
je друштво кредитнрало како у главници тако у 
интересу до износа који му буду дужни под сле- 
дећим условима: 

500.000 фран. фраиака сваког првог у месецу 
почев од 1 априла 1932 године закључно, до ! 
априла 1934 годнне закључпо; 

3,000.000.— фран, франака сваког првог у ме- 
сецу почев од 1 маја 1934 године закључно, до 1 
марта 1935 године закључно; 

Остатак у једнаким месечним ратама које ne 
се полагати сваког првог у месецу почев од 1 апри- 
ла 1935 године закл>учно, до 1 априла 1938 године 
закључно. 

Kao подлога no овоме зајму служиће благај- 
нички записи (боповп) које Ке Министар финам- 
сија имати да преда банци одмах no ступању на 
спагу Закона којпм се овај уговор одобрава. 

Друштво „Батпњол" ослобо^епо je плаћања 
државних непосредних пореза n самоуправних 
прпреза, ociiM дужпостп обустављања службе- 
ничког пореза својпх службеника и радника, затим 
ослоба1)а се свпх државних такса аодразумевајући 
ту таксу из Г.Бр. 101 таксепе тарифе за превоз 
материјала и алата железницом нлн бродовима и 
таксу за уговоре сачињене са државом o овој град- 
п.и n o пословима који из тих уговора пепосредно 
проистичу, као n државне, бановинске и општин- 
ске Tpoinapnne na све трошарппске предмете, које 
буде трошпло за noron машина и справа потреб- 
них iipn извршењу помепутпх изградња n радова 
изузев аутомобила, било да те предмете увози не- 
посредно из пиострапства, било да пх набавл>а у 
земл.и непосредно од произвОђача. Затим, дру- 
niTBo се ослобођава царине, скуппог пореза као и 
мопополске таксе и спореднпх такса (жиговине, 
калдрмине, поновне дажбине) na бензин, односно 
петролеум и минерално ул.е које служе за noron и 
мазање машина, a увозе се за грађење железппце. 
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Одговарајуће суме које he ce обрачунати у 
динарима, према техничком уговору, исплаћиваће 
ce друштву у Паризу у франц. францима према 
курсу динара који je утврђен законом o стабили- 
зацији обнародованим 12 маја 19:51 године. — Др- 
жава lie no истом курсу осигурати банци преко 
ГЈародие банке потребне девизе за све исплате које 
Хипотекарна банка буде лужна да вршн друштву. 

Čun спорови решавају ce путем Избраног суда. 
Законом од 5 децембра 1931 године одобрен 

je „уговор" o државном зајму за изградњу же- 
лезничких пруга Куршумлија -- Приштина и Бео- 
град — Паичево и за извршење извесних радова на 
прузи Београд — Кнежевац закл.учси 28 иовембра 
1931 године између Министра финансија и Држав- 
ne хипотекарне баике". 

23 септембра 1932 годиис Мгашстарски савет 
na предлог Министра са)обраћаја донео je решење, 
којим je одобрно техпичкп уговор од 25 априла 
И!.;51 године закл.учен са грађевинским друттвом 
„Батињол" ради грађења железничке iiiiyre: Кур- 
шумлија — Приштина, Београд -- Панчено и из- 
раде извесннх радова на прузи Београд — Ниш. 

2 — Да ce грађење II колосека koje je предви- 
\,еио закл)ученим уговором од Београда до Кне- 
жевца, продужи до Ресиика и да ce сви радови на 
грађењу II колосека Београд -- Ресиик no повом 
предмеру уступе такође друштву „Батињол" no 
истим условпма и одрсдбама споменутих закљу- 
чепих уговора, техничког п финансијског, и закона 
од 5 децембра 1931 године a no ценама из повог 
скупног предмера и ценовника од 5 јула 1932 го- 
дине no коме вредност свих предвиђених радова 
износи 39,306.165,— динара. 

Глатт коитрола, иа својој општој седнициод 
7 октобра 1932 годиие расмотрила je ово решење 
Министарског савета и са и>им ce сагласила, с тим 
да ce за пакпадне радове na изради II колосека 
до Ресника издејствује законоско овлашћење, т. ј. 
да ce финансијски уговор и закон од 5 децембра 
1931 године прошири и на ове радове. 

Коштање III поЈшалиог колосека Неограл 
Топчидер — Кнежевац no предмеру износио je 
20,397.169.50 динара. Коштање радова no предмеру 
ii одобреним цеиама до Реснпка пзносп 39,306.165 
динара. Коштам.е накнадних радова, према томе 
износи око 19 милиона динара. 

И ова je одлука, као nrm ce види из решења 
Главне контроле, незаконита. 

III 
Уговорпма обухваћене пруге погођене су са 

друштвима   no   јединачним   ценама,   и   коштање 
пруга no -mM ценама, без обзира на друге услове, 
према предмеру железничких радова износи: 

2fi4,000.000 дин. 
228,667.610   „ 

За Пожаревац—Кучево, 78 км. 
,, Велес—Прилеп, 86 км. 
,, Приштина—Глоговци— 

ПеИД) км. 165,671.860 ,. 
„ Бихаћ—Книн,'112 км. 285,814.140 ,. 
„ Београд—Панчево, 22 км, 82,000.000 „ 
,, Куршумлија—Приштина,68км. 225000.000 „ 
„ [I Кол. Београд—Ресник, 15 км. 39,306.165 ,. 

Свега 441  км.      1.290,459.775 дпп 

Стварно коштање ових пруга je BCIIC од one 
суме с обзиром na услове у закључепнм уговорима. 

Из мојих излагања види ce, да закл.учење уго- 
вора mije пмало законску осиову. 

Уговор за грађење железничке фупе: Велес— 
Прилеп и за грађење железничке пруге Приштина 
—Глоговцп—rieli и Бихаћ—Kinin потписао je Мп- 
нистар саобраћаја 3 јануара 1932 године у времену 
кад су постојали Народпа скупштина и Сенат. To 
уговоре у име Краљевске владе потписао je само 
Мппистар саобраћаја г. Лазар Радивојевић и без 
знања Владе. Ha тим уговорима нема потписа Ми- 
ппстра финансија 

Радови na изради II крлосека од Београ|да до 
Ресника одобрени cv решењем Мипистарског са- 
вета 23 септембра 1932 годнпе. Препос уговора са 
ISoajea na Kanin,0,1 пзмршеп je 1 октобра 1932 го- 
дине. 

Свп су omi уговори престављали, дакле, ие- 
закопите акте и ипак je Мипнстар саобраћаја до- 
пустпо друштвима да приступе раду. Да je то моје 
тврђење тачно видп ce и no томе, што je na ге 
уговоре тако гледао п Министар саобраћаја г. Ла- 
зар Радивојевић. II он je сматрао да ти уговори 
нису пуноважни и зато je предложио да би ce 
покрио, за финансијски закон за 1933/34 годину 
овај члан (§ 50 тач. 2): 

„Уговори o грађењу пруге Пожаревац — Ку- 
чено, Велес—Прилеп, ISiixaIi—Книн и Приштина— 
Ilcii закл>учепп no одобрењу Претседника Миии- 
старског савета П.М.С. Бр. 2248 од 20 јуна 1931 го- 
дине, П.М.С.Бр. 3758 од 22 октобра 1931 и реше- 
њу Министарског савета Г.Ж. Бр, 9705 од 23 сеп- 
тембра 1932 примају ce као пуноважни." 

Сматрам за потребно да нарочито истакнем: 
да ce у предлогу финансијског закона за 1933/34 
годнпу mije налазио onaj § 50. Овај je члан убачен 
у финансијски закон путем амандмана, тако да je 
он изгласан ca буџетом ,непримећбн и без лиск\- 
спје. 

По чл. 85 Закоиа o Државном рачуноводству 
.,A\iiiiiicTpii ne могу закључивати mi путем давања 
у акорд mi путем лицитацпје послопо ni дужи рок 
од годнпе дана, у протишом случају уговор He ce 
за још преостало време раскинути, a Мпппстар 
који га je закључио', биће према држави матери- 
јално одговоран у смислу члана 58 овог замоиа за 
штету коју би држава евентуално морала накна- 
дити другој уговорној страии. Изузетак од (овог 
чине уговори које одобрава Народна скупштина." 

Незакопптим закључивањем уговора Министап 
одговара метеријално и морално. Г. Радивојевић 
знао je за ту своју одговорност и зато je похптао 
да провлачењем овог амандмана у Фипаплџскп 
замон покрије ове уговоре законском фориом и да 
своју материјалну штету пренесе на цео народ. 
Шпхајло KpCTiih': И рн и данас седи као Мини- 
стар. — Срамота!). 

IV 

Садржина уговора, као и чињенице, да cv 
уговори закључивани незамонито, да ce законска 
форма за one уговоре иопунила путем амандмана 
и без обавештеша, и велики кредити који ce тражс 
за грађење ових пруга у предлогу буџета 1934/35 
подииу, изазвалп су оправдану зебњу да су mm 
закључени на штету државе. A њихова примена 
даје за то сувите доказа. 

OBU уговорп могу ce посматрати појединачно 
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и укупно ca гледншта једне финансијске целине. 
Од главнога je значаја кад се omi посматрају 
укупно, као једпа финансијска целина. Ми IICMO 
нх изложитм поједииачно и ca гледишта једие фи- 
иансијске целипе. 

Уговорима je одређен иачии исплате желез- 
НИЧКИХ радова и na основу тих уговора и са прет- 
поставкама o току rpal)eii>a израђен je фин£1нсиј- 
ски распоред прнмл;ених обавеза у Министарству 
саобраћаја. Тим финансијским распорсдом ми KO- 
MO се служити у току овог излагања. 

Посматранп поједииачно са гледишта тога фи- 
наиснјског распореда прјјмлјСних обавеза, ови уго- 
вори изгледају овако: 

1) Уговор за пругу Пожарспац—Кучево 
Taj уговор претставл>а овако кредитирање: За 

ту пругу која je отпочета у августу 1931 годиие и 
која треба да буде довршвна до 15 априла 1935 
године плаћамо шестомесечно од 1 јула 1930 го- 
дине до 1 јула 1932 године закл.учно no 9,975.000 
динара н од 1 јула 1933 годипе до 1 јануара 1943 
годнне плаћамо шестомесечно no 18,245.700 дина- 
pa. Према томе, до 1 јула 1937 годпне закл>учпо, 
дакле noc.ie две годппе од рока до кога треба да 
буде довршепа, исплатићемо из државног буџета 
no финансијском распореду друштву 232,332.000 
динара т. ј. 10 милиона вшпс од ефектпвпог кре- 
дпта. 

До 1 јануара ове годппе закл>учно, предузеће 
je имало да прими no уговорном амортпзацпоном 
плапу 104,612.100 дппара. — Ситуација пзра1)епих 
послова изнела ie до 1 фебруара ове годнне 
110,874.012 динара. 

За ефектпвпи кредпт, који пзноси 220,5 мп- 
лнопа дннара, до 1 јануара 1943 годппе закл.учпо 
нсплатићемо цело паше дуговање у cyi\ni 433,034.700 
дипара. 

2) Уговор за железипчку пругу: Велес—Прилеп 
Ta je пруга отпочета у мају 1932 годппе n 

треба да буде довршена до 1 септембра 1935 го- 
дпне. Од 3 јула 1932 годнне до 3 јула 1934 годипе 
плаИамо шестомесечпо, пнтерес годишње 7% na 
извршене радове и 2% годишње na неизвршене, и 
за пзвршене радове месечпо у боиовпма којп гла- 
ге na франц. франке. Од 3 јапуара 1935 године до 
3 janvapa 1944 годппе плаКамо отплате месечпо 
no финансијском распореду. ■— До 3 janvapa 1940 
годппе ,после 4V'j године од довршења пруге, ис- 
платићемо друттву 345,709.053 динара т. ј. за 
18,258.487 дппара више од целокупног ефектпвпог 
кредита којп нам даје друштво за железничке pa- 
дове n матерпјал. 

Од 3 јула 1932 годппе до 3 јапуара 1944 годи- 
ne заклЈучно, no ефективном кредпту од 327,450.500 
динара, псплатпКемо цело name дуговање за же- 
лезничке радове и матерпјал ,к6ји lie пзпетп no 
томе распорсду 558,332.653 дппара. 

Ha овој прузп радови су добро папредовали. 
Вредност изграђених послова до 1 фебруара ове 
године изнела je 167,658.946.80 динара. 

За псплату no томе уговору било je предвп- 
beno у буџету: 

3) Угоиор за пругу Приштчча—Глогопцп—/7е/; 
;/ Бихаћ—Kunu. 

Пруга ripnniTiina—lleii отпочела je крајем 1932 
годнне n биНе довршена до 1 апрпла 1936 године, 
— Бихаћ—Knnn бпће отпочета no Aonpnjeiby глац. 
них радова na прузи Приштина—Пе1\ и треба да 
буде готова за 4 годппе, у првој noiOBiimi ll 

године (рок за њено довршење mije тачније пре- 
цизиран). Од 1 јануара 1933 годппе до 1 јула 1934 
годипе друштву се шестомесечпо исплаћује уго 
Bopnn пптерес l'/, na утрошепе и 3.% na неутри. 
mene суме (пптеркал. пптерес). Ha крају сваког ме. 
сеца издају се друштву бонови у износу месечних 
ситуација који noće T'< камате и гласе na угово. 
рену страну валуту. — Од 1 јануара 1935 годино 
до 1 јула 1944 годппе исплаћује сс друштву от- 
плата према финансијском распореду. 

До 1 фебруара ове године вредност извршених 
радова са апровизионманом изнела je: 36,554.964.6(1 
динара. За исплату no овоме уговору било je пред. 
виђено за буџетску годину: 

1932/33 18,500.000 динара 
1933/34 24,908.200 динара 

До 1 јула 1936 грдине, докле пруга Приштн. 
na—Heli треба да буде готова, биће исплаћено дру, 
штву пр.ема   финансијском   распореду 171,144. 
днпара, т.ј. за 5,5 мплпопа динара више «его v. 
износи   предрачунска   вредпост радова  na  np- 
Приштина—Heli, a до 1 јула 1940 године, na годц. 
ду дапа no доври1еп>у пруге Бпхаћ—Knnn,  кспла* 
mlicMo преко 450 милиона динара, 

Ефектпвпп кредпт који нам даје ово друштво 
износи; 494,175.782 динара. Од 1  janvapa  1933 го 
дине до 1 јула 1944 године закључно, исплатићеио 
цело name дуговање no томе кредиту, којп he пз- 
nern преко 775 милиопа дппара. 

4)  Уговор за пругс Београд — Паичсво,  K 
шумлчја—Приштииа u II колосек Бсоград—Реснпк. 

Величина кредита mije унапред тачно утврђе. 
na. Предрачунска сума радова, која одговара вс- 
личпни креднта, пзпосп no предрачупу 346,000.000 
динара. 

Друштво „Батињол" у августу 1932 године 
прпступпло je нзвршењу радова na прузи Београд 
—Кпежевац—Ресник, n ови радови биће заврше- 
mi у уговорепом року до  1  јупа 1934 године. 

Радовп na прузи Београд—Панчево отпочели 
су >■ јулу 1933 годппе, n' no уговору треба да буду 
довртепп до 1 септембра 1935 годппе. 

Пруга Куршумлнја—Приштина треба да буде 
завршспа у року од 3 године no довршењу глав. 
них радова na прузп Београд—Папчево, што бн 
значило да рад треба да отпочне у првој поло- 
minu 1935 године и да се заврпш у другој поло- 
minu  1938 годппс. 

Сптуација  извршених 
ове године износи: 

За Београд—Респпк 
За Београд—Панчево 

радова  до   1   фебрЈ 

40,902.087.42 дпн. 
27,697.890.39 дин. 

За 1932/33 год. 
„  1933/34 год. 

10,000.000 дин. 
18,850.000.    „ 

Свега: 6Х,Г)!)П.977.81 дпп. 
I lo овом уговору са друштвом „Батпњол", док сс 

ne изврши „емисија Напчеио", предвиђен je плчи:; 
исплате у финаџсијскрм уговору. По томе угово- 
ру после" исплате суме од 25 милиона француских 
франака, која he се исплатити до 1 фебруара 1933 
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годиие закључно, „од 1 априла 1935 до 1 априла 
1938 године исплаћује сс остатак у једнаким ме- 
сечиим ратамла" Ta одредба претпостаплЈа ла, поред 
II колосека Београд—Ресник, и пруга Београд— 
Панчево u Куршумлија—Пршптина буду готове 
до 1 априла 1935 годагае, камо je то и бнло пред- 
виђеио у техничком уговору од 25 апрнла 1931 ro- 
диие, који je одговарао OROM финансијсмом уго- 
гЈору. Доциије je г. Министар caoopahaia пролужио 
ррк пруге Куршумлија—Приштина до друге пб- 
л1овине 1938 годиие. То продужеи.е рока mije у 
складу са финансијском одрелбом o начину пла- 
ћања. Према томе начин плзћања no овоме уговору 
није прецпзирап. 

V 
Али ове уговоре ne треба посматрати шмо по- 

јединачно. Ha њих треба гледати K'ao на једау це- 
.nniv и no њиховом целокупном апгажопању фи- 
иаисијских срестава у буџету, треба оценити њи- 
хову вредстост. 

Наигп плаћања no закључешм уговорима от- 
почели смо уноснти у буиет од 1 јула 1932 године 
и завршавају се 1 јула 1934 године. 

:>,:> авакво „кредитирап.е" од ефективнпх 1.270 
иилиона динара за железничке ралове који ће сс 
извршавати 8 година, исплатиће nama држава v 
току 12 годииа према финаноијском распореду 
irpiiM.i.cirHx обаввза преко 1.914 милиона динара, 
осим ппим. Ta цифра не може се сада тачно утвр- 
лити. Тачност те суме завиои ол колнчиЈге пзра- 
ђених n неизрађених послова у току восмена, јер 
се na израђеие послове плаћа камата 7% за све же- 
лезтаичке пруге (осим Београд—Панчево, Београл— 
Регикк ii KvnmvMinia—Прнттииа. на које се пла- 
ha камата '.?'"'') и ка неизрађене 2% СВслос—Прп- 
леп) и 3% (Приштина—Глоговци—Пећ и Вихаћ— 
K'mm). У ту суму пије урачуната камата (5.75%) за 
гтлаћање оадова на пругама: Београл—Папчево, 
Београд Ресник и Куршумлија—Приштипа. V тој 
цифои ife налази се ни плаЛање поима. 

И с обзиром ira све ово, крајња цифра за ис- 
плату предвиђеиих ралова друџггвима биће још 
Rcha. 

Железничке пруге no уговорима треба да булу 
израћене у овнм ооковпма: 

Пожаронац—Кучсво, отпочета v авгусгу 1931 
године треба да буде израђеиа ло 15 априла 1935 
подине. 

Велес—ripincn. отпочета! у мају 1932 голпнс, 
треба да буде израђена до 1 септембра 1935 гол. 

Пргаптина—Глоговци—ПеИ отпочета крајем 
1932 годин« треба да буле израђена до 1 априла 
1936 годиие. 

B«xah—-Книн ни.је отпочето, треба ла булс из- 
pal)ena у првој половиии 1939 године. 

Београд — Панчево отпочета v јулу 1933 гп- 
лчие, трсба ла буде израђена ДО 1 септембра 1935 
i одине. 

Београд—Реочик отпсчета v августу 1932 го- 
лпно трсба да буде израђеиа 1 jvna 1934 годиме. 

Курпгумлија—Приштина miie отпочета, треба 
ла буде израђена до Kpaia 1938 голпне. 

Ове железничке npvre израћу.ју'ce, дакЛе v раз- 
на времена. Прва ie отпочета у половини 1931 го- 
•iKii" Шожаревац—Кучево). a последње треба ла 
буду завршеие: Куршумлија—Приштииа у лругој 
половмни 1938 тодиие и Бихаћ—Kmnr v првој no- 

i  i'.inni 1939 годиие. — Погођених 441  км. изра- 

диће се у току 8 година, a њихова исплата ликви- 
дираће се у року од 12 годнна. 

За псплату железпичких ралова морају Се уно- 
сити потребпе 'суме у буџет. 

/I.o 1 фебруара ове године ситуација изврше- 
пнх жслезннчкнх ралова пзноонла ic: 

Пожаревац—Раброио 77.552,539.13 
Раброво—Кучсво 33.322.073.40 
Велес—Прплсп 167.658.946,80 
Београл—PecmiK 40,902.087.42 
Веограл—Ппичево 27.697.890.39 
Приштина—Пећ 36,551.964.60 

Укугшо: 383.688.501.71 
За исплату овпх радова уиели смо \т буџет за 

годину: 
1932/33 58.450 «50 дш. 
1933/34 81,720.810 лни. 

140,171.460 дин. 
У отплату ових ралова до сала смо давали 

готов нгвац ил. име кампта којс cv отпочеле од 
1 јула 1932 голпне n бонове којн noco 7% кампте. 
У ил^ој буџетској годиии, гторел камата, отпочо- 
ће плаћап.е апуитета. 

До 3 јула 1939 године дгкле и последња од 
тнх пруга, Biixali—Kmm, треба' ла буде готош. 
према фтгапсијском раопореду примљених обавс- 
за, биће Hcn.rahcno из буџета, почев OTI 1 јула 1932 
голипс: 
За Пожаревац—Кучево 305.314.800 

„ Пслсс—Прплеп 319,131.103 
„ Приштина—Пећ и Бихаћ—Книн        378,055.482 
„ Бсограл—Панчево, Београл—Ресник 

и Куршумлија—Приштина 310,000.000 

1.348.501.385 
Пошто je у отплату за пругу Велес—Прилеп- 

ушлш и отплата за поминалин кредит ол 57 милпоча 
француских франака за набавку материјала којисе 
ne употребл>ава за ову пругу, и пол прстпоставком 
ла сс лнфсровпље овог материјала врши у току 
извршења ових железпичпих радова, треба одузети 
ол. те суме oiraj део коЈи одповара исплати тога 
матерн!алл1 т. ј. 113.9 милиона динара, и mina оста- 
је: 1.234,6 милиона лииара. 

Toj c\^fH тпеба лолати TIS буџета рали до- 
вршечна пруге Пожаревац—Кучево и Велес—Прч- 
леп ?ć ■]• недоврллсог крелига, 

т. ј.    1.234 милпома дин. 
+     в0 мнлиона дин. 

1.294 милиоиа лпи. . 
Осим тога у ту CVMV nuje урач\г!птл камата 

ГД 75%) за радове на пругама Београд—Панчево, 
Беогрпл—Ресник  и Куршл'млн1а—Приштила. 

Из изложеног излааи ia ћемо из држав^пг 
буиста почев од 1 1ула 1932 г^тиие ло 3 |ула 1939 
годиие закл.учно, докле и послелша пруга треба 
ла буле довршона, исплатити mune него inrn чз- 
нг.се погоћене сумз Cl.290 иилкР<на диндра! и 'w 
оспм прима. 

Миниттарство саобраћаја могло ie и ■гребало 
je дакле, да изврши оаспооед ових грађења, тако 
лл га овим кредитимз ко;ч ^е vfr^ce v буиет, чз- 
io i-m epe ове поуге н 6рз .чокључења ових уговора. 
и in na та! кпчшг уштелч све излишне отплатс ло 
1 јула 1944 године. 

Закл.учеии cv уговори, лаклс, ne самб иепп- 
гребни, пего и од велкке шгете. 
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Према изложеном, кад већ исплаћујемо ове 
пругс из буџста na крају њиховог извршења, нама 
се намеће питање, шта би коштало машу државу 
да смо ове желсзинчке пруге градили путем иа- 
ших предузећа, -са овнм истим буџетским кредити- 
ма, и колика je државна штета шро смо закл.учплн 
ове уговоре. 

Оделење за грађење железница израдило je 
предрачуке за поједине железннчке пруге n no 
гим предрачунима кошгаи.а ових пруга изнело би 
1.239 мнлнона дпиара. 

У ту цену Оделење за i-pa:t)eii>e железннца ура- 
чукало je предузимачку режију, плаКаље држав- 
irnx дажбииа и зараду. Погођена je цена са дру- 
штвима за 4% већа од цена Оделења аа грађење 
жслезница, и поред тога што су друштва ослобо- 
l)eiia од државмих дажбпна. 

Колпко износи ослобо1)ење од тих државнпх 
дажбина? 

Вредпост iona ослобођења ие може се изразити 
тамнр у процентима. Иеке су дажбпне тачно по- 
зиате и њихова се величина може та-чпа одредо|'1и, 
a неке дажбине могу се само ценитн. 

1 — Ослобо1)ења од такса износе: 
а) Уговорна такса 1 % од величине посла, 
б) Прометна такса 2% од величине посла, 
в) Државна пр. такса 2% од величине посла, 
г) Бановинока прнзнаиичка такса М% од ве- 

лимипе посла. 
д) Превозна такса износи 15% од возарине, и 

то je олакшање доста велико с обзиром на то, 
да je велики превоз материјала код гра1)ења же- 
лезница. 

2 — Ослобо1)оње свих пореза и приреза износн: 
а) Hfl име ocuoune порезе 10% од чисте зараде, 
б) «а име допуиске порезе 'Л''« од чисте зараде, 
в) na нме бановинског прнреза 2% од чнсте 

зараде, 
г) na име занатског приреза У/м 0л чисте за- 

раде, 
д) општински прнрези зависе од поједпннх 

опшгина, 
3 — Друттва су ослобо1)еиа трошарииа, царина 

и другнх дажбиша које су са и>има у вези, за из- 
necne материјале. Вредност тога ослобо1)ен>а не мо- 
же се уиапред одредпги, иего се може само це- 
ниги. 

Узимајуји! у обзпр и ова ослобођеша од др- 
жатгих дажбина може се, дакле, казати, да je вред- 
ност ових железннчких радпва no оцени Оделеп.а 
за грађење железница за 11% манма од пого})еппх 
цепа ca лруштвпма, т.ј. пзпосп  1,150 мил. дниара. 

Te je предр;1чупе Оделење за граНење желез- 
ница пзра1)Ивало пре 4 годнпе. Позпато je да су 
дапашње цене n радпе снаге н матсрнјала знатао 
мање, неето mro су биле у то преме. Према томе, 
паши домаћи предузимачп израдилн бн ове желез- 
ппчке радове, ттод нстим условима., за доста мап>у 
суму од 1.150 милиома динара. 

И то бп бпло стварпо коштг.п.е, јер иашим прг- 
дуаећииа ио би ктлаћали курсиу пазлику, каматз, 
интсрјкаларке к.шате, неки карочити проценаг (као 

.   за пругу Пожаревац—Кучево 10%) и n[>iiM. 

Цепе no којима друштва израђуЈу ове желез- 
ЈГпчке пруге мпого су веће од цена no којпма су 

ранијих година маша предузећа изра1>ивала желез- 
нпчке пруге, иако су pannjc и материјал н раднл 
снага бил^и скупл,и, иако су naum предузећа плаЈгала 
све државне дажбпче. 

Да бих вам доказао да су noro^ene netie много 
netit од паших предузек), која су painnje изгра})4- 
вала пруге, ja hy вам павести пример. Имам овде 
цене за 19 разних пруга на којима су npe неколико 
годнпш радила nama предузећа, али je тешко упо- 
ре1)ивати пруге из разних крајева због разполико- 
стп прилика. У овом случају пружа ми иогућност 
за оправдапо упоређивап.е пруга Приштима—Пећ. 
У 1929 години израдило je наше домаће предузе- 
he „Дрина" од октобра 1928 године до новембра 
1929 подине дон.11 строј једпог дела пруге, од ва- 
pouin Приштине до стапице Глоговци, у дужини 
29,400 км. Друштво „Батиљол" предузело je да 
ради од стапице Глоговци до Пећи, na дужини 
60 км. Улоређиваћемо цеие na једкој IICTOJ прузм. 
Прилике су дакле исте и тако je ynopel)Cii>e пра- 
ведпо. У цеповппку има 220 једипнчпих цена, које 
су 'предвиђене за све врсте послова. Ла hy вам на- 
вести само цепе за one послове, који чине глав«у 
колпчкку железиичких радова.*) 

Поред велнкпх цена у ценовпику, код оваквог 
краткорочпог кредмтираља и разлпка пзме1)у HIO- 
миналног м ефвктивног кредпта може се сматрати 
као noBehanje цена. Осим тога н техпички уговори 
утичу на повећап.е зараде ових друштава, j ep су 
ca овпм друштвнма (склапл.е1пи технпчки уговори, 
noBo.bi'njn од технпчког уговора за таша домаћа 
предузећа. 

Г. Миппстар сасбраКаја још npe две годиие у- 
тврдио je цепе n за пруге, icoje се пи у OBIOJ  го- 
дипи неће отпочети, a пруга БихаК—Кпип, пзгледа 
nche  се   моћн  отпочетп  mi  у  идућој   годппи,  јер 
he трсблти  OKO   2 голине да се изради   техмпчки 
елаборшт, потребан за градњу те пруге. Међути*!, 
цене су за ово време знатпо смањене.    У Мини- 
старству  гра1)евппа  nocmjn   статпстпчко  оделеп.е, 
које се бави скуплап.ем података o ценама радчо 
спаге и  материјала. Из тпх податка може се ви- 
детп, у колпмој су мерп спале цеие за ових пеко- 
лико годпнга) у појелшшм крајеппма. Тако н.пр. у 
Вардарској бановппи, у којој се сада израђује већп 
дсо овпх пруга у 1928 години биле су веће цене 
nero у  1932  голппи, n то:  падиица обичпог рад- 
кика преко 60%, зидарскпх радпика за 30%, коњ- 
ској запрезн за 60%, воловској запрезп за 40%, це- 
ne цнгле за 40%, црепа за 50%, крсча за 40%, ча- 
иове грађе за 30% и т. д, Узели смо за упоређеше 
nene из 1928 и 1932 године, зато, што no врсмс од- 
говара премепу грађења    предузећа u  ових лру- 
штава. Данас je та разлика joui већа. Такво je опа- 
дап>е цена као што вам je позпато у целој држави. 

Када би ове послове радила nama домаћа пре- 
дузећа, ми бп давали ове пруге na рал опда, кала 
би били готови плаиовн и послови би били pahemi 
no цепама, које су знаггио мап>е од опих no којима 
су npe две годипе пого1)ене. 

Али ии ове цепе пнсу jom дефинитивне. „Ба- 
типдал" се иада да му и ове ценге буду повсћане. 
Ту му наду даје технички уговор. 

У „општпм условима за гра^ење железнпцп", 
примењивапмм na nama домаћа предузећа, у чл. 
16 тач. 2, ,,услопл.ава се да погођене цепе раповл 

*) Види табелу на оледећо] страпи. 
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остају у важности > сваком случају, na онло да 
су се околностн којс су биле меродавне за постав- 
л>aibe цеиа измениле, било да се количина радова 
увећала или смањила". lio тач. 4 нстог члала: „lipo- 
дузимач неће моћи тражити поЕИшење цена ни у- 
след измена у пројекту зл време прађења и томе 
скопчаним измсиама у колпчипи и врсти радова." 

Међутим, у техиичким ушворима са овнм дру- 
[швима oee одредбе нису овако унете него су нз- 
мењене, Тако у уговорима оа друштвом „Батип>ол" 
у чл. 17 тач. 3 предвиђено je: „Ако се количииа ра- 
дова iroBeha нли умањн, друштво неће иматн право 
mi na какву накнаду све док та прамена не iipeije 
20% од цслокупне предриђене вредности иосла. 
У случају повећања радова преко 20% друштво he 
имати право иа продужење рока иоје iie се истим 
путем одредити." 

Првобнгаи предмср и ирорачуи за Бихаћ-Кпии 
иарађеии су за трасу Бихаћ—Зрмања. Ме1)У'гам, 

■сада je траоа промењена и иовлачи се траса 
Бихаћ—Iviuiii. (Јва he траса u због веће гра^евне 
дужиие и због тежет терена бити скупља преко 
25% 1од првобитне трасе Бихаћ—Зрмања. За ову 
je пругу, дакле, извесио да he друштво тражитп 
примену чл. 17 техн, уговора Према томе предви- 
ђеие цене за ову пругу нису дефипитивие, јер дру- 
штво гаји наду да може због оволикс промене у 
колнчинн радова добнти још иеку «акнаду. 

Тамав исти случај предвиђен je у техиичком у- 
говору за пругу Куршумлија—Приштпна. Прво- 
битни прсдмер и предрачуи изра^ени су за трасу 
преко 11реполда. Међутим, пошле године г. Ми- 
нистар саобраћаја изменио je правац тра/се, с тим 
да она треба да иде преко Мердара. Ha тај начин 
предстоји измеиа трасе на дужшш Behoj од поло- 
вине целе пруге. Промена трасе изазваће промену 
у количиии радова. Колика he биги та иромена, за 
сада се не зиа, јер ii.iauouii нису још готовп. 

Осим тога за пругу Бихаћ—Kmm долази у об- 
зир још и «ва околиост. lio чл. 8 техинчког уго- 
вора за иругу Бихаћ—Киаи друштво je дужпо да 
састави свој програм и изврши претходне радове, 
тако да отпочне предузете радове иајдаље у po- 
ку од 6 месеци рачуиајући кјд дана иредаје цело- 
купиог тереиа, обележенс ipace, уздужннх профи- 
ла, типова и попречиих [трофила према чл. 5 овог 
уговора." 

Сад се тек ради на плаиовима за нову трасу 
Бихаћ—Книн. Али то je иосао велики. Ta траса 
иије обележена пл тереиу и израде целокупног 
слабората, — no мншљсн.у жел.езничких стручња- 
ка који позиају тереиске прилике на овој траси — 
na терсну и у бирбу захгева рад око две године. 
За цело то време ми имамо да плаћамо интерка- 
ларни иитерес који смо почели плаћати од 1 ја- 
иуара 1933 године. Осим тога, држава je дужиа 
због велнког пов.ећања радова на тој прузи да о- 
добри продужење рока, тако да he трајање гра- 
ђења изиети више од 4 годиие. I la пошто се ин- 
теркаларни интерес nuiaha na суму нвиавршених 
радова уопште, то гпачи да ће и укупна сума ип- 
геркаларпог nmepeca бптп у толико Beha. 

Ja вас пптам, господо, пма лп пгде у свету 
да се утврде цене за радове којп he отпочети ско- 
po на 4 годппе шосле погодбс, и да се још на ту 
погођепу суму пла11а интеркаларни интервс — као 
што je извршеиа погодба за пругу Бихаћ—Книн. 

Пла\тис пптеркаларпог пнтереса за сваку го- 
дину нерада претставља noBehan.e цеиа за 3%, Ko- 

je су иначе велнке. Ha пме интеркаларног    инте- 
реса no уговору за Нрпштппу—lleh n Biixah—K'HIIH 
пмамо да платимо, ако бп овако остало, преко 55 
милиона дипара. 

* 
Из фишнсијског распореда примљених оба- 

веза види се да he.\io од 1 јула 1932 годпне до 3 
јула 1938 годппе, na годипу дана пре завршења 
пругс Бихаћ—Knnn, псплатп друштвима из бу- 
џета na шме отплате: 
За жел.езппцу Пожаревац—Кучево 2(i8,832.400 дин. 
За железиицу Вслес—Нрплеп 265,975.203 дии. 
За жел>езП11цу Hpnnmina—lleh 

5Hxah—Knim 308,942.870 дии. 
За жељезницу Београд—Напчево, 

Б. Ресник 
и Куршумлпја—Нриштппа 346,000.000 дин. 

Укуппо    1.189,741.473 дин. 
С)д тога треба одузегп отплату матерпјала no 

уговору 3ai пругу Велес—Нрплеп 
94,750.000 дин. 

1.094,991.473 дин. 
Томе треба додатп  потребни  кре- 
дпт за довршење пруга 11ожаревац 
—Кучево и Велес—111)плеп +    60,000.000 дин. 

1.154,991.473 дин. 
Нрема томе види се да ћемо од 1 јула 1932 

године до 3 јула 1938 годиие исплатити впше не- 
ro што бп платили пашпм предузпмачпма, no one- 
mi .коштања Одел>ења за грађење жељезница, за 
'Ове жсљезппчке радовс, n то оспм прима, — Наша 
ба дoмaha предузе11а, no тој оцепи, na једпу годину 
pannje пего Друштва израдпла све ове жељезнкчке 
радове за повац којп ћемо моратп издати из буџега 
од 1 јула 1932 подине до 3 јула 1938 годнне и то 
без прнма. 

Алп с обзпром na то што би nama домаћа 
предузећа, као што смо виделп, извршила ове пру- 
re зватно јевтииије од ове суме киттап.а no опда- 
inn.oj оцепи ОдељенлЗ за rpal)eii,e жел>езница, он- 
да се впдп да бп ni радовп бплп iicn.iahenn n пре 
3 јула 1938 годмне. После тога не би пмали никак- 
вог дуга за те радове. 

* 
Нредлог буџета Мииистарства саобраћаја за 

1934/35 подину обелоданио je страхоту ових у- 
говора. 

Ha оонову закључених уговора и са обзиром 
na ток пзвршеп.а жељезппчкпх радова упосе се у 
буџет примљене обавезе. Примљене обавезе поче- 
лн смо уносити у буџет са 1932/33 буи. годниом. 

За 1932/33 годину унели смо у буџет за ис- 
плате no овим уговорима: 58.450.650 дин. (у фи- 
наисијском распореду: 50.095.903 дин.) за 1933/34 
81.720.810 лпп. (у финансијском раопореду: 
79.964.26!) дин.) за 1934/35 прсдложепо je: 
il.) парт. 649.1 за Пожаревац-^-Ку- 

чено: 
I lo парт. 650 ка за Велес—1 [рилеп 
Но парт. 650   16   Нрпттппа—Hch 
Бнхаћ—Knnn 

По   парт.   61.3   за   Београд—Пап- 
чево   Б.   Ресшгк   Куртумлија— 
Приштина 

38,364770 ди,;. 
47,449.000 дпп. 

45,035.125 дпп. 

74,537.000 дин. 

Свега:   206,285.895 дин. 
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(lio финанс.   распореду   иримл.еиих   обавеза: 
191.790.913 дин.) 
Кад се одузме отплата за мате- 
ријал no уговору за пругу: Ве- 
лес—Прилеп: Hi,9(X).000 дин, 

252,- мил. днн. 
238,— мил. ДИН. 

237,— мнл. дип. 
179,— мил. дин. 
160 — мнл. дин. 
163,— мил. дии. 
167,— мил. ДИН. 

171,- мил. дин. 
138,— мил. дин. 
44- мил. дин. 

Укушш    189,385.895 дин. 
Према финансијском распореду 

примљених обавеза уносиће сс у 
буџет: 

За 1935/36 буџ. год. 
За 1936/37 буџ. год. 
За 1937/38 буџ. год. 
За 1938/39 буџ. год. 
За 1939/40 буџ. год. 
За  1 !)■!(; 11  6yi,i. год. 
За 1941/42 буџ. год. 
За 1942/43 бум. год. 
За 1943/44 буџ. год. 
За 1944/45 буџ. год. 
Из разлога које смо пзпели, те сс Оуцетске 

цифре за сада не могу уиапред потоуно гачно од- 
редити. 

To су само оне суме које се односе на рбдо- 
ве који су предвиђени овим уговорима, без других 
кредита који су у иези са овим радовима и које 
држава плаћа из нарочито предвиђених буџетских 
кредита, као например државна режија, експро- 
иЈшјација земљишта, накнадни радови, и без дру- 
гих rpaljeiba. 

Предложепој суми од 206,285.895 за 1934/35 
годииу треба додати и све предвиђене кредите за 
издатке који су у везп са израдом ових жељез- 
ничких радова, као и за државну режију, експро- 
пријацију земл.пшта, пакиаднс радове, да би се 
иидели 'čun буџетски издатци за ове жељезничке 
пруге. 

Према томе, буџет за све издатке na овнм iii)y- 
гама којс су обухваћене овим уговорима, износи у 
преддогу буџета за 1934/35 годину: 

По парт. 649 41,964.770.— 
lio парт. 650 121,284.125.— 
П0 парт. 652 20.000.- 
По парт. 613 74,537.000.- 

237,805.895.— дип. 
To je највећи буџет за жељезничке радове од 

свих досадашњих буџета наше државе. Највећи 
буџет за грађење жељезница, пре овога буџета, 
био je буџет за 1926/27 годину, и износио je: 
159,050.000 дин., други за опим no велпчпии био 
je у 1927/28 год. и износио je 129,100.000 динара, 
a сви остали буџети бнли су знатно мањп. 

Кад сс праие уговори, треба да буде неко 
олакшање, да се го у буџету не осети много. Ме- 
ђутим, овн су радовм притисли иаш буџет са тако 
великим оптерећењем. (Узвици: Тако je!) 

Ja сам вам доказивао са цифрама из финан- 
сијског распореда примљених обавеза, које из 
разлога које сам навео нису апсолутно него при- 
ближно тачне, да би нашим предузећима испла- 
тили до 3 јула 1928 годипе оие жел.езпичке пруге. 
Ti> се може доказати и на оспову овога буџеткога 
предлога, који je званичан докуменат првбга реда, 
У овом je буџетском предлогу за радове no овим 
уговорима предвиђено 206 милиона дннара. Ако 
претпоставимо да ћемо за 5 буџетскнх годпна упо- 
СИТИ у буџет no 206 милноиа дппара, — a упосн- 

ћемо, као што се видп, више — то iie сума за ове 
радове изнети 1,030 милиона, без оних потребних 
сума које морамо исплатптп пз нарочитих кредита 
за потпуно довршење пруга. У прошлој и овој 
годпни имали смо у буџету за ове радове 140 ми- 
лиона дмиара. Према томе, — jacno je да бисмо 
за пет идућих буџетских година, са годином 1938/39 
закл.учпо, исплатили све жељезнпчке радове na- 
шпм домаћим предузећима, и под предпоставком 
кад би коштап.е бпло према опдашњој оцепп Оде- 
љeIba за rpaljeibe жељезпица. 

* 
Има- једап разлог којн пеобавештепп људи на- 

воде у прилог закључења овнх уговора, a то je да 
се овпм уговорима упосн здрава валута у пашу 
зсмлјУ и да се тпме помаже у чуиању вредности 
нашег дииара. Taj би разлог биоу пеколнко оправ- 
дап да су друштва сав повац у величини кредита 
преко Народне банке унела у пашу државу, и да 
смо сав новац пласиралп у те радове, и кад бп се 
отплате давале са повољннм условима. Ме1)утим, 
raj кредит није унет у пашу земљу. Mu то назови- 
кредитирање плаћамо са каматама одмах од no- 
четка у готовом повцу п еа отплатама у готовом 
новцу и боновима у току грађења, тако да наши 
динари после кратког времена почињу да смењују 
ону количину стране валуте, у колико су друштва 
са њом располагала за почетак радова. Друштва, 
поред примања у готовом од државе joui у току 
грађења, могу лако долазити до потребног капи- 
тала и ломбардовањем примљених државних бо- 
иова за отплате месечвих снтуација и залагаи.ем 
кауција узетих од њихових полчредузимача. До- 
вол>по je нмати пекн нзвеспи аочетни капитал којн 
се ставп у покрет, м raj капитал уз садејство ПО- 
гођених великих цена жељезничких радова и ка- 
мата исплаћиван шестомесечно у готовом иовцу, 
брзо расте п ствара огромпу зараду. 

Према томе, мишљење o уношењу здраве ва- 
луте у нашу земл>у и чувању нашег динара no- 
моКу ових уговора претставл.а једну велнку заблу- 
ду. 1 [апротив, ми ћемо сваких шест месеци, првог 
јапуара и првог јула, морати куповатп страну ва- 
луту, no oBiiM уговорима, ради отплате све до 
првог јула 1944 годппе и тако he ови уговорн свс 
до тог времепа утицати na слабл.еп.с namer дпна- 
ра. Поред других узрока са којп.ма се бори паш 
динар — и овп су му се уговорп попелн на врат. 

Због депресијације динара измењен je одпос 
пзме1)У динара n črpane иалуте n ми пабављамо 
страну валуту уз плаћање прима. Прим би према 
томе преставл^ао поскупљивање жел>езпнчких ра- 
дова са процептом прима. Па како куповна MOII 
дннара у nainoj земл.п ne само да није пишта сма- 
њена ,пего je порасла, плаћаше прима са оваквим 
начином рада, преставља за нашу државу n велику 
штету и велпку неправду. 

l'l|)HM се појавио 29 августа 1932 годпне када 
je износио 5% и почео je брзо да расте н изпоспо 
'je 2 септембра 6fc, 5 септембра 7ft, 7 септембра 
8%, 9 септембра 9%, 16 септембра 10'/', 20 сеп- 
тембра 11%, 22 септембра 12'/, 3 октобра 15%, 17 
октобра 20% и 12 децембра 1932 године достигао 
je 28,5% na којој je висини и данас. 

Према томе 5 децембра 1931 године када je 
закопом одобрен уговор за грађење пруге Вео- 
град—Панчево, Куршумлија—Приштина и Београд 

—Кнежевац, и 3 јануара 1932 годпне када je nor- 
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micao   Мииистар   саобраћаја   уговор   за грађење 
пруга  Велес—Прилеп,  IlinimniHa—I leh  и  Бихаћ— 
Kimu „прим" mije постојао. 

23 септембра 1932 године када je одобрена 
погодба за накнадне радоие 11 км, Београд — Ре- 
СНИК и 1 окгобра 1932 годнне када je уговор са 
Боајеа пренет на „Батишол", прнм je изпосио 12'/ , 
a на ii месеца пре 1 априла 1933 године када су 
угоиирп озакоњеии у Фипансијском закоиу, при.м 
je износно 28,5'/;. 

Овом приликом мо1)ам изразнти своје велико 
чуђење,   како   пред  стварношћу   оволнког   прима 
mije, Gap у иоследњем момеиту, уздрхтала санест 
Мпиистра caoGpatiaja, да лн може да и овакве уго 
воре покрина закоиском  формом! 

У иредлогу буцета за 1934/35 годииу иису 
предвиђени кредити за плаћање прима за ове жс- 
лезиичке радове. Мн желнмо да знамо, јесу ли те 
суме 113оставл.ене случајио нли je постигнут сио- 
разум да се тај прим ne плаћа 

ILialuiibe у страиој валути као и плаћање ии- 
теркалариог интереса представља депоповањеуго- 
вореиих кредита од стране друштва код Народие 
банке. Такво депоновање уговореиих кредита mije 
извршено. Под овнм околностииа, када друштва 

,раде са иашим новцем, плаћање у страној валути 
ii плаЈхање ингеркаларииг иитереса mije инуколико 
оправдано. 

* 
Проговорићу још o једном разлогу који ие- 

обавештен свет наводи у арилог ових уговара — 
да. се извршењем ових радова иомаже ублажењу 
прпиредие крпзе. Taj je разлог неоправдаи јер сс 
уговорима из којих држава има велику штету ne 
иомаже ублажешу привредие крнзе, иего се та 
криза само погоршава. 

Државна штета o којој сми говирили иоказује 
се парочито у државиом буџету. Ту, штету осећају 
сви грађани, сел.аци и варошани ,сви са чијим се 
иовцем снабдева државни буџет. Али нма још јед- 
na врста штете од оваквог рада, штета коју ocelui- 
ју у ириоме реду радиици и заиатлије. Ова дру- 
mina ne раде сама железничке ируге. Друштва 
као закупци дају те пруге na рад акордантима, па- 
miiM нпжињерима и предузнмачима. Ти акорданти 
узпмају те послове за 20% до 25% испод цепе no 
којима држава luialia друштвима. Па иошто и акор- 
данти na и подакорданти xolie да зараде — omi ту 
зараду xoiie да постижу и na рачун малнх радпич- 
кнх надница и јевтиног занатлијског рада. 

Када би ове послове радила иаша домаћа iii)e- 
дузећа као главни предузимачи ових радова, онда 
не бн било таквог искушења да се врит велики 
лритисак иа раднички свет п наше занатлије, иску- 
шења да се omi експлоатишу до крајњих граиица. 
Ледаи скупи посредиик бно би мање. 

Приликом преноса уговора са Боајеа na „Ба- 
тињол", Миннстар саобраћаја г. Радивојевић од- 
ложно je, као што смо вндели, почетак радова IJU- 
xaii—Книи до свршетка главних радова на iii)y3ii 
Глоговци—Ileii. Ta je измена од штете н за nam 
радиичкн свет. Кад би се више пруга радило у 
нсто време, била бн веКа тражња за радпицнма, И 
због тога радничке и занатлиске иадиице биле би 
веКе. Оваквнм одлага1)ем радова друштва су у ста- 
њу да смањују наднице до минималне цепе, да ек- 
сплоатншу беду натесиротнњедо крајњихграница. 

Мисам   обилазио  радове   na   овим   иругама   и 

mica.M својим очима видео, како се поступа са 
радницима Али сам слушао да су њнхове надннце 
врло мале и да живе у врло бедним приликама, 
O томе je било говора и у листовима, и оно mi 
смо читалн изазива највеће жаљење u осуду. Дуж- 
иост je била Министарства саобраћаја да обрати 
највећу пажњу na животие прилике иаших рад- 
ника запослених na овим радовима, и да настане 
да друштва одговоре својој дужности према рад- 
ницима, испуњавајући у свему одредбе техничккх 
npoimca. Старање o радницима друштва пе смеј\ 
да оставе другима — то je обавеза o којој сс саш 

.друштва морају да старају. 

Посматрајући ове уговоре као једну финан- 
сијску целину, можемо рећи, да onaj начин грађе- 
ња imje mi зајам mi кредитирање. 

Onaj пачии грађења mije зајам, јер иаша др- 
жава mije иримила пнкакав повац. Зајмом се до- 
бија новац којим држава располаже no своме на- 
хођењу и који држава исплаћује у извесном низу 
година. Овај начин грађења imje ни кредитирање. 
Под креднтирањем разуме се извршење радова у 
нзвесном времепу, који се исплаћују у дужем 
року. Креднтирање треба да преставља неку врсту 
зајма, са том разликом, што се зајмом добнја но> 
вац, a кредитнрањем добија се извршепи посао. 
И код кредитнрања за дужника треба да се пала- 
311 у основи иста корист, да се добије извршени 
посао, с тим, да се уложенн капнтал исплаћује 
иод повољним условима за дужи пиз година, Л\е- 
1)ут11м ови жељезнички радови исплаћују се из бу- 
џета са роком довртења жељезничких пруга. 

У иочетку рекао сам: na кад немамо државне 
roTOBime, кад ne треба у овим приликама да изво- 
димо у великом обиму јавне радове из буџетских 
креднта, кад морамо да чувамо иародну пореску 
снагу чије je оптерећење дошло до крајње гра 
нице, ако ие можемо да закл>учимо зајам пол mi 
вољним условима, када мо1)амо да уложимо најве- 
iie напоре да сачувамо вредиост народног иовца, 
када зиамо да потребе namer железничког саобра* 
jiaja нису довољпо иодмироне, онда наше интере- 
совање мора бнтн велико, на који се начин граде 
нове железпичке пруге. — Без сумње, рекао сам, 
све ове околиости пмиеративпо налажу да тај на- 
чии за државу мора да буде нарочито повољан, 

Нажалбст, Министар саобраћаја изабрао je 
нешто од чега се не може нншта замислити rope. 

Овн „уговори'! и „грађевинска политика" Ми- 
пистра саобраћаја г. Радивојевића, посматрани i.-; 
гледишта једпе финансијске целине, дају ову жа- 
лосну слику. Прва железничка пруга Пожареваи 
Кучево, отпочета у августу 1931 године. Последња, 
Бихаћ—Kimu, биће довршена најраније, у другој 
полотши 1939 године. Изме1)у тога врсмена изра- 
1)ују се остале. Трајање гра1)ења биће најмање 
осам година. Са кредитима, које морамо уносити j 
буџет исплатићемо суму коштања no погођеним 
цепама са друштвом до 3 јула 1939 године и иро- 
дужићемо плаћање дуга до 1 јула 1944 године. 

Да miCMo закл.учпвали ове уговоре, и да СМО 
градили пруге са нашим предузећима, са овпм 
истим кредитима које уносимо у буџет, израдили 
би све ове пруге најдал.е до 3 јула 1938 године т. ј. 
иајвите у року 7 година, и не би више имали ни- 
кавог дуга. Наша бн држава сачувала све оне бу- 
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џетске кредитс за псплату железипчкнх радова од 
даиа исплате na до 1 јула 1944 године закључно 

- тако да бн уштеда изнела преко 800,000.000 ДИ- 
нара. Да су ове 1)адове нзвртивала nama домаћа 
предузећа," целокупна зарада осгала бн у nauioj 
земљи, и тај капитал био Cm од великог значаја 
у оиим тешким даиима привредне кризс. Од ових 
радова сви Cm имали већу корикт, и радницм, за- 
натлије, трговци, индустријалци и државне фи- 
нааоије. Осим тога то би створило и велико ду- 
шевно раоположење код нашег народа, mro ;е од 
иарочитог зиачаја у овоме тешкоме лобу. 

Ови уговори нанели су велнке штете и матери> 
јалним интсресима и угледу наше држапе. 

Ови уговор>1, господо, изгледају унилатерарни, 
склопл.ени онако како су трожнла страиа друштеа. 
Ч^иек има утнсак да су само поднети намл Hfl пот- 
пис, и да raje бнло друге страие која je имзла да 
узме у заштиту интересе нашс државе — mo да 
mije iin било нашег Министра саобраћаја. 

VI 
Из досадањег излагања јасио се вндн: 
1 ._ Да су овн уповори ne само непотре,бЈЖ, 

него да су од велике штете за нашу државу. 
2 — Закључивашем ових уговора пов|>е1)Си je 

Устав и извршено  je   неколико   незаконитих   по- 
ступака. 

3  Закл.учиваи.е овмх уповора нзвршепо je и 
иа штету-државног кредита и »a штету утледа na- 
me државе. 

Па зашто су закл>учет1 ови уговорп? 
Ha то питање nn nama јавпост nn Народпо 

ГТрегстаекиштво нису добили обавештеЈБе. 
Закљученп уговори заслужују највећу осуду. 

Али то HHje довол.по. Hama je дужност да у овмм 
тешким даппма, када економска криза прлтискује 
у највећој мери nam род, кад дажбине достижу 
до крајњих rpannua пародне привредне моћи, да 
видимо, ima се још може учтттп да се ублажп 
несре1№о дејство ових уговора. 

Овако не треба и не сме да остаие. Морамо 
утгиитп сие да отклонимо штету која иам пред- 
стоји. (Одобравање.) 

" Несумп.иво je да je у овоме пптап.у потреопа 
акциј« Иародпог Представппшгма n Крал.евск? вла- 
де. И зато се ja користам ОВОМ буџетском диску- 
сијом да решавање овог питања истакнем na днев- 
ии ред. 

Ja, господо, желим да овом приликом постпг- 
нс.м и oBflj цпл,, да опемогућимо сваки пови поку- 
шај да се nama држава увуче у jom какав пбсао 
овакве врсте. Чује се, да разпи спекулати, охра- 
брени закључивањем оваквих уговора, подпосе Mn- 
пистру cao6pahaija понуде за изгрвдњу нових npv- 
га, путе.м оваквог »крсдптпрап.а«. Народна скуп- 
штипа, осуђујући све уговоре, морп да стане na 
пјт новим покушајима овакве врсге. (Одобраваље 
n пљеокање.) 

Али шта да радпмо? 
Ha то питап.е бпло je лако одговорити пре 1 

априла 1433 годппе, до МОГа су дана Ови уговори 
били пзвап закопа, — оида их je лакп бпло одба- 
пити као незаконите. Одговорност за тс уговоре 
cirocHo би позакону онај, који их je незаковито 
закључивао. Тешкоћа долази посае 1 апрпла про- 
шле годипе. када су omi утовори покрппетт закоп- 
ском   (jIOpMOM. 

За тај буџет ja нотсам гласао mi у начелу mi у 

појединостп.ма. И веома жалнм тто мп у то време 
пису били познати ови уговори, као n вама свима, 
n mro о«да нпсам могао да -о п.пма говорим n да 
учиппм све да ти уговорп буду одбачепп. Несум- 
ii.iii!i> je да би тај § 50 био избачеп пз Фппапспјског 
закона, да су пародпп посламици знали за ове уго- 
воре n пачип na којп су закључени: 

Ja cau нам ,господо изнео истину отворено н 
објективно. Нпсам давао израза својим осећањима 
пред оваквпм радом, мада то свлађивање mije би- 
ло лако. Потребно je да се Народна скупштина 
упозпа са овпм уговорпма и да ес види огромна 
рдговорност Мштстра саобраћаја 

Пред овим тешким чињеницима које саме со- 
бом говоре, које обеспокојавају свакога члана ono- 
га Дома, мора одговорпп Мпппстар одмах повуКп 
копсеквепце. (Одобравап.е код нсЈтпе n узвици; 
Тако je!). A ако on сам то неће, онда lie му у томе 
помоћи Крал>евс1<а влада и Народна скупштина. 
(Одобравање и узвици: Тако je!). 

To je прва дужпост коју Краљевска влада има 
да пзвртп. Верујемо да he Краљевска влада од- 
мах затнм узети у расматрап е ове уговоре, n да 
he у mro скоријем времену приступити одлуцм 
која je потребпа за заттпту држаиппх пптерсса, 
којн су од ових уговора тако неправедно и у ro- 
лпкој мерн загрожепп. 

AKO се na крају зашпамо како je се ово могло 
деснти, опда смо принуђени да поменемо ова три 
узрока: 

1 — Мппнстар саобраћаја г. Радивојевић mije 
бпо, нажалост, na впсппп своје дужпостп n on од- 
мах мора дати оставку. (Одобравање и узвнци: — 
Тако je!). 

2 — Mn немамо у потребној мери објективпе 
n јавпе критпке. Ови уговори треба да буду у 
стању да Владу n Народно претставппттво увере, 
како je пеопходпо потребпо да се чује објектпвпа 
n отворепа крнтика, како je за сарадљу у држав- 
НИМ пословима пеопходпо потребпа објектпвпа са- 
радња јавпог мишљења. (Одобравање и узввци; — 
Тако je!). 

Tpclm je узрок у бсзусловпом веровању Фн- 
mmciijcKor одбора n Народвог Претстанппттва у 
рад члапова Владе. Неограппчепо, слепо поверење 
може бити само између оппх који самп cnoce по- 
следице таквог поверења. Неограппчепо поверсп.е 
ne сме бити код Фипапспјског одбора према чла- 
НОВИМа Пладе, јер последпце таквог поверења cno- 
cii цео парод, цела држава. Ja веома цеппм предап 
n папорад рад Финансијског одбора и надам се да 
Mn nciie замерити na овој пријатељској напомеви, 
коју нам диктује ово тешко искуетво. 

Све je овс узроке лакше укловнти, него му- 
читги овакву бригу око оваквих уговора и свосити 
п.пхове последице. 

Hamoj штампи треба дати иогућности за отво- 
репу n објективну расправу; сматрајући je каодра- 
гоценог сарадппка у службп  државвих  mnepeca. 

Поред закоподаипе фувкције, дужпа коптро- 
ла, вепристрасва оцева Влалппа рада n ттјажење 
одговориости и санкцвје ne смеју mi једпог тре- 
путка да пзостапу у овоме Дому. To he учивити 
да свака Влада пмадпе опог респекта према Парод- 
noM Претставппштву којп he опемогуЈтш попавл.а- 
же овакве појаве. To he учнпита да Кародно Прег- 
ставпиттво пепупп своју дужпост према своме 
Крал.у n пароду (Бурво одобравање n пл.ескап.е) 
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и да помогне иашој држави да што пре дође у 
нормални политички живот na темељу потпуног 
иародног и државног једипстпа. (Бурпо одобрана- 
ње, пљескање и узвицн: Живео!). 

Претседник   др.   Коста   Кумануди:   Има   реч 
Претседник Влале г, Узуновић. (Пл>еска11>е). 

Претсслччк Мпипстарског савета Ннколл Узу- 
новић: Ja знам, господо, да Народна скупштина 
mije очекивала да ће се иза речи namer унажсног 
лруга г. Станића појавити на говориици Претсел- 
ник Владе, (Узвици: Тако ie). Господо, г. Станић 
пам je једпом прегледношћу, којом je могао рас- 
полагатт! само човек његове стручиости и објек- 
тивности, пзпео једаи предмет који je несумњиво 
од великог интерссоиани! и велнког интереса за 
Народну скупигпшу. И ona je ca тим пнтересопа- 
и>ем и пратила, пстииа опширна али прегледна, 
нзлагања г. Craimiia. Из ових излагања моглн смо 
ми, који iiiiCMo техничари и који ие.мамо ни мио- 
го стручне фипаисијске спреме, видети бар то ла 
cv из.чаган.п и техинмки и фниансијскн сувиии' 
стручна u да изискују од нас и дају нам право, да 
се иптересирамо и na другој страни и да тражимо 
да чујемо no свим овим ninaiijiiMa и другу сграиу. 
(Одобравање). 

Како je г. Мииистар саобраћаја спречеи да о- 
вога момента присуствује овој дискусији п можс- 
бити узме реч у олбраму свога пословања, уз изја- 
ву да iie он то учинити при спецнјалпој диску- 
сији, за коју on налази да je више позвана за овако 
стручие расправе, ми имамо елементарну дужиост, 
пратећи са свом пажњрм ову ствар, да сачекамо 
реч надлежног ресориог Министра н да после тога 
no основнм начелу, да смо дужпи чути и другу 
страну, узмемо опредсл>ен>е vi ми у Крал.евској 
владп и mi у TiiM клупама. (Одобраван.е и плјС- 
скање). 

Прстседиик др. Коста Кумапуди: Има реч 
г. Мирко Дошен. 

Др. Мнрко Дотен: Господо тародни послани- 
ци, пикада свет није знао за тако катастро(|)алнн 
политички, привредпи и морални пад Европе, као 
што je њен лаиашњи пад no Светском рату. Послс 
толнко побо.да велпке демократске мисли, Европа 
овога часа прожпвл.ава страшпу крнзу слободе на 
свима лпппјама. Онле, где као нужна последица 
para лолазе до изражаја  национлистичке  теидеп- 
це, радници узвраћају револуционарним покрети- 
ма, a онде где се појаве револуциоиарие, грађан- 
ске класе pearnpajv реакционарним. Стара полити- 
чка концепција лнбералне демократије мзгледа да 
je потпуно мртва. Ko оштро и критички посматра 
прилике у свету, мора доћн до увереи.а, да се у- 
право сада почнм.е стварати иова нсторијска епо- 
ха  друштвеног развитка.  Како  су ндеје  прошло- 
сти — и ако јако уздрмане — још увек сиажне н 
Moliiie, a идеје које би их имале замеипти, тек у 
развитку, представља модерно доба раздобЛ)е пре- 
лаза и апархпје. Тешко je данас ма кога долелити 
десничарима или левичарима, Како lie се ова де- 
оба с успехом известн, кад се претседник иајкапи- 
талнстнчкпје  земл.е,  Америке,  у  пракси  показује 
већи левичар него код нас иајвећи левичари. Со- 
ипјалнстн .тврде, да je каппталистички свет у так- 
rioj  кризи, у каквој  mije бно  од свога  постанка. 
Ta je теза савршено истинита и тачна, али iicnma 
je и то, да je u  социјализам  данашњи  у таквој 
кризн у каквој није био откад га има. 

Пре светског рата искл.учивали су социјалисти 

(Бриаи, Внвиапи), a данас се без њих ие може за- 
мислити влада у првим европским државама. Нај- 
маркаитиија карактеристика послератне социјалне 
демократије јесте meno суделованзе у коа.тиционим 
иладама и iipey3iiMaii>e владе уз помоК грађанских 
странака. Социјачиа демокраггија и радничке стран« 
ке штите na много места у Европи своје земл>е од 
бол>111с.в11ка. (~)jal)eii оваквим држањем социјалиста 
једаи комуписшчки интелектуалац прави овакш 
поредбу; »Kao стари фијакерски коњ, који стриже 
ушима Есада се јављају звуци већ давно заборав- 
Л)еннх коњанпчких труба п сигпала, читава im- 
телектуалиа европска левица стриже ушима пред 
патосом векова, што нх западни народи зову слаи 
HUM«. Недавио je мудри Бенеш у Паризу тројицн 
француских књижевника лао врло интересантну a- 
нализу савремене Европе. По п.еговом дубоком у- 
верењу борба се у свету води за синтезу правед- 
иог ипдивидуализма и опог степена оправданог 
колективизма, који je између демократске слобо- 
де и потребпог аЈггоритета владе. 

Док г. Ннти проклтве фашизам и болипеви 
зам, a Карло Кауцки даје предиост парламеитари- 
зму над пролетерском диктатуром, изјавл.ује Ерио 
у московском музеју револуције да Русија са eno- 
јпм совјетизмом и Француска са својим парламсн' 
таризмом, морају удружено стати na одбрану свет. 
ске демократпје. 

Једном речн: цео свет je у велпком превирању 
n грозппцп n na све страпе иастају пове комбима- 
ције n прегруписавање. 

Како je дошло до ове кризе? 
Старе  политичке  форме  државне  организацијс 

дошле  су  у  супротпост  са  новом  друштвом   ди- 
пампком  n  друштво се je почело делити  од  др- 
жаве. 

По мишљењу пашпх модерних соцполога у 
средтем веку друштво je бпло пад државом, у аг- 
солутпстпчко време држава je бпла над друштвом, 
a уставпа држава новог времена претстављала je 
покушај равнотеже између државе n друштва. По- 
сле велпког светског рата супроткост између тр- 
жаве и друштва избила je пуном жестином и тај 
се сукоб najnpe појавпо у парламентарном жиго- 
ту. Парламептп, у којима треба да се врпш мириа 
n полагана синтеза нзме1)у државе и друштва (лр- 
жавпа je лозппка власт и заповедање a друштвена 
слобода n самоуправа), посталп су тереном же- 
стоке страпачке борбе. 

У овој спажпој борби државе и друштва једпи 
се боре за државу a други за друштво. 

Па што се копачпо може догодпти? Могућна 
су свега трп пзлаза: плп iie друшгво оборити др- 
жаву (опда he наступити повп средњи век), или Iie 
држава падвладатп друштво (тада ћемо имати 
•.'pajmi апсолутизам), плп he се опет постићи раВ" 
потежа у форми соцпјалпе државе. 

Новп ауторитаггивни системи. 
У najnoBiije врсме пзгледа да се одлучио и 

брзчм темпом почпма изграђивати нови привре- 
дни, социјалпп и државо-правии ред. И док нај- 
бољим и иајспремппјнм политичким умовима X1X 
века инје полазило за руком да широке народне 
масе одушеве паролама које су биле између r. зв. 
капиталистичко-индивидуалистичке деснице, и ма- 
теријалистпчко-колективистичке левице, најновији 
средњи покрет покренуо je огроман свет за ообом, 

Koje cv каииталие тачке овог новог по.тити- 
чког и социјално привредног покрета? Држава пре 

из странке CBOje присташе ради министариалства    свега овдениЈе скуи поЈедннаца, јсдно једнаорган- 
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ска целииа у којој поједипци улазе као саспшпи 
делови. У место да држава служи по.једннцима н 
њиховим животним интересима, по.једницп треба 
да служе држави као највишем циљу свог жииота. 
Либералио гледнште je индивндуалистичко, a ово 
најновије универзалистичко. Како се у држави кон- 
центришу свн господарски, политички, социјални 
и културпи интереси, то ona претставља синтезу 
свих хијерархичким редом створених интересних 
група. Држава je onaj фактор који регулише сне 
политичке, националпо-културне и економске ин- 
тересе Једне народне целнне деконцентрацијом 
своје управе на ниже организоване групе. 

Зато фашизам и пациопални социјализам уз- 
дижу државу и нду за тим да je маправе све- 
моћном. 

Ото КелрајтеЈ) (држазо-правни теоретича[) нац. 
социјализма) јасно каже да бн овако моћна и сна- 
жна држава поред свих класних опрека требала 
да створи онакво морално јединство међу грађа- 
пи.ма какво се за време рата види na фронту. Из 
свега овога долазимо до закл.учка, да je главпа 
задаћа нац. социјализма задржати класе и надвла- 
дати њихов егоизам спагом државног ауторитета. 
Велико je питање хоће ли овај проблем решити 
савремени ауторитативни режими. 

Ko добро позиаје фашизам и иац. социјали- 
зам, тај he посве jacno разуметн факат да они не 
могу да приме onaj интерпацноиалнзам до ког са- 
свим природно мора довестн Друштво народа. 

A како je данас у Друштву народа? 
Криза Друштва иарода манифестовала се у 

одласку Јапана и Немачке из Женеве, a данас сс 
ona појачава плановима o рефррми Друштва ма- 
рода. Нарочито тежак положај Д[)уштва иарода 
био je 1933 године када je Лапап самовласно зау- 
зео кииеску територију. Г. Мусолини тражи iia|- 
зад радикалну промену пакта и то v том смислу 
да се заснује хијерархијски принцип и створи дн- 
ректориј великих сила. 

Заиста оваква реформа Друштва народа угро- 
зила би једнакост и равноправност његових чла- 
пова, a што je за нас најважније, потпуно би ели- 
минирала утицаје малнх н средњих држава. A пај- 
зад рецимо сасвим отворено и искрено: Друштво 
иарода у коме би био уклоњен прннцип равно- 
правиости свих чланова н где бн владала хијерар- 
хија држава или хегемонија неколико великих си- 
ла, не би више mi бнло Друштво иарода. Такво Дру- 
niTBO парода не бн нмало смисла ни за велике си- 
ле, јер би се у њему одмах вршила груписања ве- 
ликих снла у мање скупине, које би радиле, једне 
против других. Peuieibe тешких и деликатних про- 
блема међународне политнке ne може се извршц- 
ти слаблЈењем Друштва народа, пего обратно ње- 
говим јачањем. 

Ми смо верие присташе one политике и жи- 
пимо у пуној вери да je њеи најискреннјм НОСИОЦ 
Француска. Француска je највећи пријатељ Дру- 
штва парода и најмоћнији борац против свих ре- 
визионистичких покрета у Европи. (Одобравање). 

Цил>еви француске С110Л|11е аолитике састоје се 
у стварању у Европп целе једне мреже безбедпо- 
сти путем проширења разних локалних споразу- 
ма. Тако ona помаже побол.шање односа између 
држава Мале Аптаптс и ПолЈСке, Русије, Турске 
и других балканских држава. 

И зато смо ми душом и телом одани садаш- 

њој Фрапцуској, a с друге смо стране дубоко увс- 
репи да je исто тако и ona иама. (Одобраиање). 

Господо пародни послапицн, ja ч^ могу овога 
часа пропустити прилику да ne изразпм своје npn- 
зпање n дивљење пашој споллшј политици. Mn- 
слим, да могу пупим правом устврдитп, да никада 
паша земља није играла улогу у Централној Ев- 
рбпи н na Балкану, као што je игра дапас. (Бураи 
аплауз). 

Мрежа европске безбедпостп и сигурности код 
нас je пајбоље саткапа и пема те силе која би je 
могла овде поцепати. (Одобрашпие). 

A сада, господо народни послапнцн, дозволиге 
да пређем na пашу унутарњу политику. 

Док су у Европн дпктатуре пастајале као кру- 
na реакционарних тендепција поједнпих земаља, 
паша пупа слобода уклоњепа je само због прин- 
ципа пегације којн je у себи садржавала. (Вурмо 
одобравање). 

6 јануар пресекао je у пашем колективиом ini- 
тересу политичку анархију нашег страначког жи- 
вота и поставио нове темеље наше државне по- 
лптике. И ако се je 6 јануар показао као велпки 
исторнјски акт, политика на њему засиовапа пнје 
дала очекиване резултате. 

A зашто? 
Ми смо слабо подрезали дефетистичке снаге 

нашег јавног живога, a коиструктнвие смо одвнше 
саиели и тако ннсмо могли постићн прави н здра- 
ви политичкн еквилибар. (Тако je). 

Место да смо водили одлучну борбу с престав- 
ницима исторнјске мисли и бивших политичких 
партија, ми смо се сами у иашем иарламеитар- 
ном раду бирали у законодавне одборе no бившим 
иартИјским кл>учевима. У владнним -рекоистрЈК- 
цнјама o томе се je увек водило рачуна, na je то 
пшло тако далеко, да су се тражилп н. tip. 6HBUJII 
Радићевци за те н те испражњене ресоре, (Одобро- 
вање). 

Нелогичпост ове политике jacna je као na дла- 
ny: ne може се неко данас пласнраги полнтпчкп ио 
својим старим заслугама у опнм партијама преко 
којих je време прешло и na чијим смо рушевппа- 
ма изградили ово пајповпје craibe (Одобравање). 

Једап једини критериј има дапас да буде од- 
лучан у пашем политичком животу, a raj je: спре- 
ма, поштење il "jacna југословепска липија. 

Овом досадањом политиком подражавали смо 
баш ми сами бившу партијску диференцеијацију 
у земл>и, a naum екстремпи опозиционери впдн- 
ли су сасвим тачпо, да њихова опозицпјска линија 
почима код њих, na се опда полако nen.e и долази 
до саме владе. И док смо овако били рбзирни пре- 
ма исторпјскпм и заосталим елемептпма name no- 
литике, ми смо копструктивпе снаге страшно са- 
пелп н тако спречили здравп развитак namer 
жнвота. (Тако je!). 

Уставнмо се, господо, овога момента код name 
цепзуре, na here моју мисао бол>е разуметн. Ja, 
господо пародпн послапицп, могу разуметп и одо- 
брити, да се дапас ne дозвол>ава дискуснја o ос- 
повпим начелима државног уређења, да се ne мо- 
же расправљати o племенским и верским питањима. 
Али ne може користнти земл.и, да сс ne дозвол.а- 
ва дискусија o појединим иерама државних opra- 
na, да се не дозвол.ава критика phaaor рада поје- 
диних oprana, што бн све било upe na корнст nero 
ли na штету ове земље. 
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И онда видите шта се још догађа: плене се 
ради добронамерне критике чланци нашнх јавних 
радника који добро желе овој држави, a пропу- 
штају сс оии члаицн који формално удовољавају 
захтевима цензуре, a у ствари својим рушилачким 
тенденцијама шкоде нашо.ј мисли. 

11a имамо ми још једну интересантност na о- 
бом тереиу: У најновије време шири сс несмета- 
no земљом страна марксистиЧка литература, a па- 
inoj домаћој шгамин брани сс уопште писати o 
привредном иоретку. Омладина добија аргументе 
за маркснзам из иапа, a паша штампа ne сме да 
износи контра-аргументе. Нашу штампу морамо 
боље рег.улисати, a цензуру треба да учинимо ела- 
стичном. 

У савременој унутарњој политици ми имамо 
још и дапас две коицеицијс: уиитаристичку и фе- 
дералистичку. Прва полази од идеје народног је- 
динства и тражи све политичке консеквенце из ове 
мисли. Друга тражи организацију земље на бази 
респектоваша историско-политичких индивидуали- 
тета. Кад бн naum федералисти полазили од пдеје 
народног јединства и југословенство износили као 
крајњи цнљ своје политике, a федерацију бранили 
потребама етапног хода у политици, федерали- 
зам n унитаризам биле бп потпуно равнбправне 
концепције. Опасност није у концепцијама него у 
тепдепцијама које се у њима крију. Опаспост од 
федералиста гледам у њиховим историјским тен- 
денцијама. Овом прилнком желим да учиним малу 
психоанализу наших савремених племепа. Moje je 
дубоко уверење да данашњи Србин пресгапл.а вп- 
заптијско-турску варијанту орипиналне словенске 
етничке масе, Хрват — германско-мађарску, Сло- 
венац — чисту германску, Šocanau — богомилско- 
исламску, a Далиатинац — романску. 

Из овога следн да су овп типовн у ме1)усоб- 
noj опреци, као што су у опреци и према опом сло- 
венству из мот су С5е развшги. 

Српско хрватско споразумевање може само 
да буде затншје пре или после битке и ono не 
може трајно решити nam политички проблем. По- 
литичари треба да се запосе државом своје деце a 
ne државом својпх отаца. (Одобравање). Југосло- 
венство мора коначно победити n ми Beli данас 
треба да му својом политшсом ооитура што пре 
ову победу. Политика споразума са носиоцима и- 
сторијске мисли ne може се пнкако прихватитп. 

Какву политику треба сада да поведемо? 
Са старим политичарима нема више разгово- 

ра, a na ncTOM месту ne можемо увек стајатп, na 
шта опда има да радимо? 

Mn морамо енергично у народу провесги фа- 
натични југословепски покрет са социјалном и при- 
вредпом садржином. Цео паш парод треба у тај 
покрет да окуппмо и да створимо од њега пспхо- 
лошку колективну личност. 

Тачна je и посве оправдана ona психолошка 
истипа, да у извесппм мо.мептпма свог пародпог 
живота може цео један парод под импресијом nc- 
ких вањских утицаја да постапе колективитет и 
кад nuje na окупу. 

Mn треба у овом покрету да изградимо зајед- 
иицу ocehaja, идеја и беровања, na да онда поч- 
пемо живети као једпа једппствепа колсктпвпа лнч- 
IIOCT. 

Када су поједини naum народни делови зајед- 
пички осећали, увек су ималп свстле дапе у исто- 

рији. Од Косова до Краља Петра српство није ни- 
када тако једппствепо осећало као за Краља 11етра. 

Од Косова до Краља Иетра српство пије ни- 
када дало такве резултате као за Краља 1 lerpa. Mn 
желимо, да исто такво occliaiiie формпрамо код 
свих Југословепа за Краља Александра и онда iic- 
мо бити потпупо снгурпп за пашу пародпу будућ- 
пост. Наш дапашњи политички проблем није у 
форми паше државпе оргапизације, него у југо- 
словенској свести паших држављана, a ту свест 
можемо најпре изградити na привредпој и соци- 
јалпој бази. 

Ja Ку навести један мали пример као доказ за 
овај велики проблем. Познат je из новипа покрет 
произвођача млека у околини Беловара. Ту je је- 
дан na око ситаи ппцпдспат упалио за 10—15 дана 
неколико срезова n уродило дивпим југословен- 
ским збором. Ствар je била у овом: Велика мле- 
карска подузећа куповала су преко својих посред- 
ника од сељака млско за багателпе суме, na су га 
скуиЈ продавала у градовима. Пор-езце власти за- 
плеииле су једном сељаку краву за порез 1ид 60 ди- 
иара, a on nnjc мигао дибигп ид трговца који му 
je купоиао млеко потов иииац, него му je овај ну- 
дио робу с којом иије могао и/оплатити свој пирез. 
Село je за њега скупило 60 динара и огкупило кра- 
ву, али je опда подузело акцпју да nelie тако јев- 
ти«о продавати млеко. 

За најкраће време раширио се je no свим o- 
колпим селнма покрет који je требао да постави 
боље услове за сељачку продају млека. Дошло je 
до грапдиозпог збора na коме су говорили познати 
сеоски првацп којп су се пекада у бившнм парти- 
јама ме1)усобпо борили и упветавали. Сви су онн 
нскрепо изјавл.ивали како су баш овога часа ви- 
дели у колнкој су некада заблуди били. Ma збору 
je бачена парола: Тако ћемо изградити пову при- 
предпу Југославију. И заиста, господо пародни no- 
сланици, само тако можемо да изградпмо пову, 
бољу и лепшу Југославију. 

Наша парола треба да буде: Југословепска по- 
литнка снажног ауторитета државне власти и со- 
цпјалпе n прпвредпе садржипе. Поред свега овога 
mro сам до сада крнтиковао, ja hy сасвим свесно 
n радо гласати за овај прорачун, јер сам дубоко 
увереп, да rje данашња nama полишка 11оследњ.а 
етапа na овом досадашњем политичком путу и да 
пза ње мора да до1)е југословепска јака политика 
са социјалном и привредном садржином. (Одобра- 
вање n пл.ескаше). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
narodni poslanik g. Albin Koman. 

Albin Koltnan: Prateći, politiku, koju je vodila 
Kraljevska vlada (pod Pretsedništvom g. div Srški« 
ća, i sadanje Vlade pod Pretsedništvom g. Nikole 
Uzunovića šefa naše J. N. S., moramo da konstatuje- 
mo, da je bila dobar tumač šestojanuarskih načela na- 
rodnog i državnog jedinstva. Ova; politika sprovodi- 
la se uspešno kroz sve grane narodog života. 

Stojeći nepokolebljivo ua toj i)olitici, nije se u- 
puštala u nikakve kompromise. Opšlinski izbori, koji 
su obavljeni u prošloj godini, pokazali su kako narod 
jednodušno osvaja vladinu politiku. Ogromna veći- 
na naroda birala je kandidatske liste JNS i time odo- 
brila ne samo njezin program nego i njezin rad. 

Stojeći energično i čvrsto na osnovnim principi- 
ma narodnog i državnog jedinstva. Vlada je sa us- 
pehom  prikupila oko sebe sve  dobronamerne Jugo- 
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slovene, sve clohre Srbe, Hrvate i Slovence, sa koji- 
ma Je jednako i pravedno postupala, brižljivo, paze- 
ći, da joj se ne može predbacivati, da je ma koga fa- 
vorizirala. One malobrojne centrifugalne snage, koje 
još uvek ne razumeju novu jugoslovensku državnu 
politiku, koje misle, da će ikada u našem javnom ži- 
votu igrali kakvu ulogu, i koja na podmukli način po- 
kušavaju zavarati narod, treba na energičan ali pame- 
tan način satrti. Lepom i poučnom rečju treba da se 
pridobije onaj zavedeni svet, koji veruje štetnim pod- 
zemnim silama, ili pak uvredenim političkim veliči- 
nama, zavodljvci pak treba da osete zaduženu kaznu. 

Rekao sam, da su te centrafugalne snage malo- 
brojne. Ali smatram za potrebno, da upozorim Vla- 
du, da ili brižljivo posmatra, pošlo mogu u politici 
kadkada i male štetne snage imati nedogledne po- 
sledice. Pošto je mogućno i u pravim momentima sa 
malim žrtvama preprečiti neželjene događaje, to tre- 
ba i pažljivo motriti, jer se često puta dešava, da se 
ono, što se moglo postići sa malim žrtvama, ne može 
kasnije postići ni sa velikim žrtvama. 

Gospodo, svi napori Kraljevske vlade u prošloj 
g-odini išli su za tim, da se snize ekonomski tereti. 
U tu svrhu Vlada je izdala naredbu o novčanim zavo- 
dima, o kamatnoj stopi, o javnim radovima, o zažti- 
ti zemljoradnika, i išla za tim, da barem delnmčno 
otstranjuje uništavajuću anarhiju u produkciji, te 
spreči samovlasno iskorišćavanje naroda sa velikim 
kamatama na jednoj strani, a na drugoj strani da 
povrati narodu moral i poverenje u javni život. 

One nesrečne naše ljude — koji su zbog krize i 
nesavesuosti kapitala, bačeni na ulicu i bez sredstava 
/a život   treba uposliti u javnim radovima iz jav- 
i'iih sredstava. Onaj, koji još zarađuje, treba done- 
kle da potpomaže .inoga, koji je ostao bez posla. 
To je sada uređeno Uredbom o javnim radovima. 

Gospodin Ministar socijalne politike i narodnog 
zdravlja uspešno je resio pitanje nezaposlenosti, te 
mu se za to mora da oda puno priznanje i zahvalnost. 
Tako i treba da se radi! 

Kod tih uredaba, koje su već na snazi, pokazale 
su se u praksi razne nepotpunosti, što treba ispravi- 
li odnosno upotpuniti ih. Najvažnije je pitanje lik- 
vidnosti novčanih zavoda U Uredbi o zaštiti zemljo- 
radnika kaže se, da će državni novčani zavodi preu- 
zeti od kreditnih zadruga u obliku lombarda do 5(M' 
hipoteke. ,.       , ..       ,    . 

Član 14 Uredbe o zaštiti zemljoradnika glasi: 
»Potraživanjima verovnika na osnovu dugova 

zemljoradnika, na koje se ova Uredba odnosi, pri- 
znaje se prvenstvo na reeskont odnosno lombanl 
kod' svih državnih i privilegovanih novačnih ustanova 
pod   normalnim uslovima, i to do visine od 50/"  tih 
potraživanja.« 

Nema važnijeg pitanja, nego što je realizacija 
Uredbe o zaštiti zemljoradnika. Trgovinu i promet 
robe je pooštrena nelikvidnost novčanih zavoda sve- 
la na minimum. Kakve posledice je prouzrokovala 
nelikvidnost novčanih zavoda, vidite iz sledećeg pri- 
mera: Naš pošteni i štedljiv seljak u ono bolje doba 
uložio je svoju ušteđevinu u štedionice, dakle dao ši- 
roj javnosti' na raspolaganje. Danas, međutim, ne 

može da sakupi od prodaje svojih produkata toliko, 
da redovno reguliše državne obaveze, a kamo li cta 
kupi potrebno za život. Svoju ušteđevinu iz novčanog 
zavoda ne može da podigne, a kako poreska vlast 
uložne knjižice ne srne da uzme za naplatu dužne po- 
reze,  to mu se, ma da poseduje ušteđevinu -- odu- 

zima imanje i prodaje na doboš za naplatu poreze. 
Ta nelikvidnost i neisplaćivanje uloga prouzrokovala 
je da i oni, kojim;- novac nije tako nužno potreban, 
/bog nepoverenja prema novčanim zavodima, dižu 

u malim iznosima svoj novac, čuvaju isti kod kuće, i 
zato novca u prometu nema. Molim Kraljevsku vladu, 
da ne odlaže sa rešenjem ovog pitanja, nego uzme to 
pitanje u smislu Uredbe 0 zašuti zemljoradnika što 
pre u rešavanje. 

Drugo još važnije pitanje jeste prilagodavanje 
cena industrijskih proizvoda cenama seljačkih produ- 
kata. Radi toga je isto tako hitna Uredba o karteli- 
ma. Traži se planska privreda, zbog toga nije opor- 
tuno u sadanjem vremenu kartele uništavati, te baci- 
ti preduzeča u slobodnu konkurenciju, jer bi to dono- 
silo kao posledicu smanjenje radničkih nadnica, po- 
goršanje higijenskih radničkih prilik;.', redukciju, l. 
j. prouzrokovalo bi još veću besposlicu, što bi opet 
išlo na teret opština, banovina i države. Kartele treba 
staviti pod državnu kontrolu, pod strogi državni 
nadzor. 

Mišljenja sam, da je potrebno urediti industrij- 
sku produkciju puteni prinudnih organizacija (kar- 
tela). Takvom Uredbom treba urediti ne samo indu- 
strijsku produkciju pojedinačnih industrijskih grana, 
nego u prvom redu rešili pitanje cena industrijskih 
proizvoda, dalje legulisati minimalne radničke i či- 
novničke plate. 

Srazmerno cenama industrijskih proizvoda, po- 
trebno je prilagoditi i željezničke tarife i time omo- 
gućiti izmenu dobara u celoj zemlji. To pitanje sma- 
tram za tako važno, da bez njegovog rešenja, nije mo- 
gućno zamisliti poboljšanje ekonomskih prilika našeg 
seljačkog staleža i celokupnog narodnog gazdinstva. 

Postavlja se pitanje, da li je to moguće izvesti, 
ne bi li takva prisilna naredba donela više štete ne- 
go koristi. Na ovo pitanje dajem sledeči odgovor: 
Industrija zbog vlastite potrebe stvara kartele. Na 
taj način dobija monopolan položaj, te se služi pogod- 
nostima monopola i zaštitnih carina. Ovakva organi- 
zacija sama po sebi nije loša, ali karteli ne bi smeli 
svaljivati sve terete sad'anje krize na konsumente, 1. j. 
na seljaka, koji inače snosi ogromno velike terete. 
Kao što je država dužna da pruži oomoč besposle- 
nom radniku, tako treba da se brine i da štiti nemoć- 
nog seljaka. 

Prema današnjim prilikama u našoj državi niko 
ne može uživati privilegij, pa ni kapital. Ako se in- 
teresi pojedinaca i interesi sviju razreda potčinjuju 
interesima naroda i države, tražimo da se takode i 
interesi kapitala potčine interesima celine. Zato je 
potrebno regulisati odnos kapitala i rada. i ograniči- 
ti gomilanja profila. 

Kapitalizam je bezdušan i bezobziran; kapitali- 
zam ne vidi pocepanih ni gladnih radnika i decu, ne 
čuje plač siromašnih žena, ni plač očajnih majki, ka- 
pitalizam ide preko mrtvih lela. Radi toga, država je 
dužna, da zakonitim putem primora kapital da pre- 
uzme i socijalne obaveze. Država je dužna, da se bri- 
ne 0 tim stvarima, jer ona nije više jedino pravna 
zajednica naroda, nego je postala tokom vremena ja- 
ka socijalna i privredna tvorevina. Radnik verno i 
kroz ceo život potpomaže stvaranje kapitala-, zato 
treba radniku obezbediti starost, u slučaju nesposob- 
nosti osigurati mu život. Industrija neka se u doba 
konjunkture priseli na slaba vremena, što se tiče nje 
same, kao i radništva. 

Gospodo, da ukazem još na jednu stvar! Činje- 
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nica, da se danas nalaze muž i žena u državnoj služ- 
bi, ili pak primci pojedinac na više mesta velike lumo- 
rare, uzbuđuje u narodu vruću krv. Ra di toga treba 
pristupiti temeljitoj redukciji ovakvih državnih služ- 
benika. Redukcija neka bude svima besposlenima mo- 
ralna satisfakcija, a na izpraznjena mesta treba za- 
oosliti besposleni svet. 

Moramo priznati, da je moralna strana naroda 
isto tako važan faktor, kao gazdinstvo i kultura. Mo- 
ralno jači narod lakše će da podnese najveće teško- 
će, nego narod, koji očajava, a i sama pravednost 
traži da se zaposli u državnu službu samo po jedno 
lice iz pojedine familije. 

Drugo pitanje jeste pitanje revizije penzionera. 
Svaki državni službenik, koji je pre vremena penzio- 
nisan, treba da se podvrgne lekarskom pregledu, pa 
ako je zdrav, neka se vrati u službu. Tko ne bi hteo 
da se vrati u propisanom roku, a ima osim penzije 
još i drugu službu, neka mu se oduzme penzija! 

Sto se tiče kamatne stope. Uredba po njoj, koju 
je izdala Kraljevska vlada, učinila je mnogo dobro- 
ga, a naročito u južnim krajevima nase države. Na 
osnovu ove Uredbe Narodna banka snizila je kamatnu 
stopu za pola procenta. To je nešto! A ipak moram 
da naglasim, da je obim ovog sniženja veoma mali, 
te da severni krajevi naše zajedničke države nisu 
osetili blagodet ove Uredbe. 

Kamatnu stopu treba još više sniziti, i to Narod- 
na banka treba da smanji na 5%, .ledino takav kredit 
bi bio snošljiv za naše^ seljaka i zanatliju. 

Sa novim zakonom o zadrugama treba i zadru- 
garstvo racionalizirati. U prvom redu treba zabra-' 
niti, da se zadrugarstvo politički Lskorišćuje. Do sada 
se zadrugarstvo razvijalo putem privatne inicijative. 
To je dobro i zdravo, i pokazalo je veoma dobre 
rezultate. Ali ipak nešto nije u redu! Za zadružni pri- 
vredni život treba izraditi plan i u njega uneti jedan 
sistem. 

Ako pogledamo naše zadrugarstvo, vidimo da je 
sa konsumne i kreditne strane u dobrom napretku, 
a produktivnim i mašinskim zadrugama treba posve- 
titi mnogo više pažnje nego do sada. Za što bolji 
napredak treba da dadu inicijativu i priskoče u po- 
moć vlasti same, ako već u narodu za to nema do- 
voljnog razumevanja. N.pr. imamo u selima po dva 
do tri velika posednika, koji imaju svoje mašine za 
obrađivanje ekonomije, dok ostala sirotinja mora 
najprimitivnijim sredstvima da se služi, što ni sa 
jedne ni sa druge strane nema rentabilnosti. Tome 
stanju treba pomoći na taj način, da se što više 
potpomognu produktivne i mašinske zadruge, i ako 
treba, da se zavede i obavezno zadrugarstvo. 

Napominjem ovom prilikom još način socijal- 
nog osiguranja, koji postoji za poljoprivredne ma- 
šine. Po dosadanjim propisima mora seljak plaćati 
propisnu osiguravajuću premiju. U slučaju kakve ne- 
sreće prilikom rada, sopstvenik mašina i članovi nje- 
gove familije, nema prava na naknadi! štete. Okružni 
ured za osiguranje radnika po sadašnjim propisima 
ne isplaćuje nikakvu oštetu ili rentu u slučaju nesreće 
sopstveniku mašina ili članovima njegove familije. 
Takvi propisi nisu socijalni niti moralni, i njih treba 
na svaki način preinačiti, tako da bude sam sopstve- 
nik i njegovi familijarni članovi osigurani. 

Gospodo narodni poslanici, na završetku mog 
govora imam da se dotaknem još jednog vrlo važnog 
pitanja, t. j. pitanja o naplati poreza. 

Svi znamo, da se porez mora platiti, i veoma su 

retki slučajevi, da se građani plaćanju poreza uspro- 
tive. Porežovnici bune se jedino protivu nepraved- 
noj suviše visokoj odmeri poreza, -- osobito se to 
odnosi na kućarinu i tečevinu — i nepravedno isteri- 
vanje isto^. 

To ne mogu pored najbolje volje odobriti, da se 
stvari zapljenjuju i posle prodaju. Mnogo slučajev;), 
da se za zaplenjene stvari ne može dobiti ni onolik 
tla se pokriju troškovi komisije. Na taj način država 
ne dobija ništa, porez nije plaćen, a seljak i zanat- 
lija gube svoje poslednje sprave ili stoku. 

Takav rad nema smisla, te molim g. Ministra 
finansija, da poreskim upravama dade strofa naređe- 
nja, da sa siromašnim narodom tako ne postupa. Da- 
lje, imali smo više slučajeva, da porezni nanieštenici 
u tome pogledu svu krivnju svaljuju na narodne po- 
slanike. 

Sve izgleda, da je tu umešano i malo politike od 
strane opozicije, i da se time hoće da krnji ugled 
narodnih poslanika sadarijeg političkog režima. Mo- 
lim g. Ministra finansija, da i u tome pogledu na- 
pravi red! 

Uostalom vidi se, da je Kraljevska vlada u pro- 
šloj budžetskoj godini brižljivo radila na izvođenju 
ekonomske politike u korist našeg malog'čovjeka, sV 
Ijaka, radnika i zanatlije. Osnova njezinog rada 
bila je seljačka politika, pošto jugoslovenski seljak u 
istini predstavlja jugoslovenski narod. (Odobravanje 
i pljeskanje.) 

Gospodo! Sve ove stvari izneo sam u dobroj na- 
meri, da bi ih Kraljevska vlada uzela u pretres i u 
obzir. 

Pošto imam u Kraljevsku vladu potpuno povere- 
uje izjavljujem da ću u načelu glasati za predloženi 
budžet. 

Потпретседник др. Авдо Xacan6eroBnli: Има 
реч народни посланик r. Тодор Тонић. 

Тодор Tonnli; Гоеподо народпи послапици, 
први закон namer привредног напретка јесте др- 
жавне финансије поставити na здраву u сигурну 
основу, јер na здравим финансијаиа почивају те- 
мељи једне савремене и напредне државе. Напори 
Краљевске владе за санирање наших финансија о- 
бележени су пуним прогресом и поред тешке n не- 
издржљиве еко11:!Мске депресије, Kioja je разорила 
држа^ни апараг u финансијски организам неколи- 
кпх индустријских држапа. Ham динар je мали али 
je craoii/ian, пепоколсбип. Ou nuje nocpuvo mi онда 
када cv енглеска фунта и амерички долар прежив- 
л>авали своје најтеже дане. Када je криза као баук 
закуцала na nama врата, MU смо je дочекали и у 
борби са њом нисмо подле^-ли. Код нас стање није 
завидно, али je бол.е него игде у другим земљама 
Дажбине су велике, често пута превазилазе могућг 
ности, a/m nam народ, који je у борбама no ратпи.м 

^форовима, na котама, редутима u на жице јуришао 
за ову државу, схвата дубоко значај државне за- 
једнице u жели да no цену највећих жртава омо- 
rvliii лржапп културна и социјална стремљења. Али 
народу баш зато, због те непоколебиве љубави 
према државн u према Витешком Краљу који je 
rta оштрици свога мача допео слободу нашим јуж- 
нословенским племенима, треба помоћи, уколико се 
може. Свака ола1кшица и.сиротом сељаку, чија je 
пшеница јефтинија од шлеског угља, и занатлији 
u индустријалцу и бапкару n трговцу и раднику и 
малограђанину, добро je дошла. Све што je су- 
iMimiio треба избрисати. 
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Уштеда, рационална штедња у државном газ- 

динству потребнија je и неопходна данас више не- 
го икада. Уштеде" се могу постићи, a TO су уоста- 
лом и интенције Краљевске владе, којој стоји na 
челу uiecl) наше странке г. Инкола Узупонп!! При- 
ликом спровођења уштеда морамо имати na уму да 
животни стандард премаша name балканске прили- 
ке и да су иасупрот томе жшвотше потребс знатно 
појевтиниле. 

Mu, господо народп« послашици, морамо noliii 
од себе. Када сељак данас продаје 100 кгр. своје 
пшенице за 50.—динара, када продаје свој куку- 
руз за 40 и 45 дииара 100 кгр., пар полова за 800.— 
динара, краву за 300 динара п т. д. nama je посла- 
ничка диеппица велика . 

Велика, господо, јер износн 500 кгр. пшенице 
днеиио, a то je годипт.и жствеии прииос једног 
просечиог сељачког газднпства. Зпачи зарадн крва- 
во и мучно за годину дапа, што пародни посланик 
и сенатор добије за један дан. Господо, доволлш 
јер дапас 150.— динара, јер je то мипимум потре- 
бан за живот, a они који сматрају да треба да бу- 
ду народии посланици и сенатори због масних 
дневница, ие треба да буду у iiauioj средпни. A 
Министри, господо, н ii>iixoBe су плате велпкс, ви- 
шег чиновништва такође. Има внше примера рђа- 
вог газдовања. Једап пример на којн hy указати a 
који je врло жалостаи, утолико више, што долазп 
са"висо1<ог мсста, јесте паш Сенат. Зар ннје то за 
сваку осуду да даиас кад наш свет једва тавори 
мучпе дане н једва саставл^а крај с крајем, Сепат 
утроши за своје реновирање за свилу и кадифу, 
за пуки луксуз, невиђен раскош, скоро два мплиона 
динара. Господо, ви ћете се свакако зачудити када 
иам кажем: да једна завеса, која скрива врата од 
клозета, кошта преко 2.000 дипара, да лустер Прет- 
седника сеиата кошта преко 25.000 динара, a нека- 
ква клопонција, car, кошта преко 20.000 динара. 
Зар je то лепо н зар je то пример за којпм треба 
да пођемо! Друга једпа таква нста ствар, која ме 
je збунила, то je опсерваторија na Врачару. 

Тешки милиони ту леже, господо. Дотпчнн г. 
професор ваљда ради пауке a na рачун народа на- 
бавио je за себе кабииете и удобностн какве нема 
ни Претседник владе. A тај исти посподин још mije 
успео да оргапнзује посао у овој установи, да ne 
кажем л,утој аждаји која се до сада хранпла те- 
ШКИМ милиоиима, када je миого боље било да смо 
у место ове опсерваторије усред Београда подигли 
Светосавски хра.м, болппце, школе, раднпчка скло- 
ништа и т .д., хуманитарна свратишта. Дакле, има 
где да се уштеди. 

Ja верујем да he Крал.евска влада мудро нско- 
ристнти овлашћења дата joj у § 48 Финансијског 
закоиа који се одпоси na ревизију чиновничких 
принадлежности, редукцију женског особл.а у др- 
жавној служби, штедећи материјално незбринуте 
и сиромашне. У истипи господо, колико има др- 
жавних чиновника и дама, које само рали луксу- 
за и беса долазе у државне капцеларије и заузи- 
мају места другнма, који чекају већ дуго времена 
да, после завршеног школовања, дођу до коре 
хлеба. Ja лично зиам неколико чиновника овде из 
Београда, који од кућа примају месечно од ЗО.ООО 
до 40.000 динара кирије a сем тога запослени су 
у државиој службн од две na до три n nnine xn- 
ЛЈада дипара месечпо. 

To су парадоксн, који се ни тренутка внше не 

смеју трпети. Господо, ко протежира n заштићује 
онакве ЛјУДСј na мл то билп « сами мииистри, onaj 
1 ад и прогиву држашшх интереса n ca њим треба 
no закону поступити. 

MiKun je боље, господо, број државних чинов- 
ника свестп na миппмум и raj остатак добро награ- 
дити и обезбедптн му пристојан живот. Када je реч 
udi o томо, морам додирнути n такозвано руско 
питање, Господо, рускп емигранти и емигранткиње 
преплавилп су капцеларнје појединих падлештава. 
Ja волим Руспју са којом смо одвајкада крвпо ве- 
запи. Ja се сећам руског великог парода и колико 
je Руспја учинила за малу Србију, алп, ако je за 
вајду — бпло je доста. „Преча je кошул.а пего ха- 
љина", каже nama народна пословица. Пречи су 
нам нашн л>уд11 и аристигла омладипа, него руски 
емигранти и емигранткиње. 

Све што рекох, господо, рекао сам пскрепо н 
отворено у жељи да укажем na eno, што je добро 
ii на ono mro on се могло поправити. Али у сваком 
случају, Mii можемо бити сигурни, да iie 11ретсед- 
miK владе и наш вођа г. Узуновић са члановима 
свога кабинета повестп землЈу путем полета н на- 
претка. Господо народни посланици, има свакоја- 
ких људи, Има nx, који Југословепску пациопалпу 
странку хвале, a има их који грде и куде, ма да су 
у њој opraiiiiJoiKiim Ч, иаших грађана. Ова опози- 
ција у Парламеиту, татооавани дисданти, квази опо- 
зицпја, плп како on i еклп nama браћа Хрвати, тако 
да се изразимо: пацсри, пзгледа да парочито воле 
да нападају ону странку иа чијем су програму иза- 
брани. Omi помпп.у n жапдарме п пзборпе трнкове 
n триста других чуда, ма да није давно било од он- 
да, када се meci) кабппета Претссдппка пладе кап- 
лпдовао у сво.ме срезу без противкандидата, мој 
поттовапп друг г. Хођера. 

Господо, ja се питам која je полптпчка странка 
у нашој nciopnjn дала дала видппје резултате n 
учинила впше за народ noro 1угословенска пацно- 
нална странка? Ja пптам, посподо, која je страпка 
у државни живот унела толнко конструктивног де- 
лаша као Југословенска национална странка. 

I Iiiravi се, господо, која je политичка заједппцл 
и na пол.у социјалног n културиог жнвота учппп- 
ла mimo од паше страпке. 

За кратко време свога живота и рада, nama 
странка je поставила сигурне темел>е за једпу ве- 
лику n блнставу будућност младих југословенских 
генерација, које тек сада ступају на/пред. Прогрлм 
name странке je n.on nonoc n свако слово у ње.му 
чврсто je као да je од тврдог rpannra. Свп елемен- 
rn, који обезбеђују напредак name земл.е, ту су. 
Једна и непоколебљива југословенска идеологија, 
једна и недел>ива државна заједница и Један Краљ, 
то су iianic основпе одлпке. Ja ne зпам, тта хоће 
опозпцпја, n ona овде и она вап Парла.мопта. Ko 
год нам буде брагоки и искрено пружио руку и 
одлучио се да сарађује na овом програму, on нам 
|е добро дошао. A, посподо, ко ne може примити 
'nn усвојити овакав програм on mije протнву нас, 
алп јо пртпв ове зсмл.е, jop joj no жолп добра. 
Такве, господо, племенске n личне шићарџије са 
велпким политичким апетитима ми не требамо. Не- 
ка они, господо, усреће опу своју блпску и позпат- 
ny околину, коју су годииама ла<гали. 

Спољна полптпка je у рукама човека који за- 
служује каше пуно riOBepeu.e. Успесч n nam дапат- 
ibii иоложај na Балкану и у цонтралној Европи до- 
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мииира, дају нам иотврду да he Јушслаиија no 
угледу и no стаиилиости свога положаја бити прва 
v тим деловима Европе, Најзад, господо, xohy да 
истакнем да je uac Југословенску вадионалну 
странку у сномс раду свесрдио помогала nama 
штампа. Сви можемо бити срећии и поиосни што je 
nama штампа национална. Ona се шгампа одужи- 
ла дивно ii земљи и иароду. Али, господо, штампа 
•je данас пастторче, јер се ми према њој нисмо оду- 
жили. lin мало сс писмо одужилн, госцодо. ђудућ- 
ност наших новинара, тих вечитих анонимних јав- 
иих радиика, чији ми благотворни рад добро осе- 
haMo, није обезбеђена. 1-1 Краљевока влада требала 
би са OBOjfi стране да учиии све што може за рбез- 
беђење новинарског сталежа и решењв питања но- 
винарског аензионог фонда. Гласаћу за буџет 
иредложеи од ueliiuie. 

To je моја реч. (Одпбраиање и повицн: Живео 
Touial). 

Potpretsednik Ur. Avdo Hasaiibej;ović: Gospodo, 
sa vašim pristankom, ja ću ovu sednicu prekinuti. 
Nastavićemo rad u 16 časova. 

Sednica je prekinuta u 13 časova. 

(Posle prekida) 

Nastavak rada u  16 časova. 
Potpretsednik dr, Avdo Hasaubejiović: Gospodo, 

nastavljamo rad. Reč ima narodni poslanik g. Anton 
Cerer. * 

Anton Cerer: Gospodje narodni poslanci! Odkar 
obstoja naša država, se Se nobeden državni proračun 
ni obravnaval pod tako izredno tcškimi razmerami, 
kakor letošnji. Vse težje, kakor druga leta, mora ju- 
goslovenski narod prenašati vedno težje udarce slano 
že neznosne gospodarske depresije. Celo situacijo še 
bolj otežuje nad vse težka mednarodna situacija, ta- 
ko politična, kakor gospodarska; navzlic najnepo- 
voljnejšim gospodarskim prilikam svet Se ni prišel 
do pameti, in namesto da bi v teh teških časih evrop- 
ski narodi stremeli po ekonomski restavraciji, se v 
medsebojnem izigravanju zaupanja, lojalnosti in is- 
krenosti vedno globje pogrezajo v brezdno vojne ne- 
varnosti. V enomer se sklicujejo razorožitvene kon- 
ference, medtem pa težka industrija noč in dan izde- 
luje morilno bojno orožje, a tehnika in kemija pri- 
pravljata najstrahovitejša ofenzivna sredstva za uni- 
čevanje dragocenih človeških življenj. 

[zgleda, da se evropski narodi niso ničesar nau- 
čili iz dogodkov svetovne vojne. Namesto da bi le- 
čili še nezaceljene rane, koje je prizadejalo svetovne- 
mu gospodarstvu štiriletno razdiranje, se ponovno in- 
vestirajo neštete milijarde za ponovno oboroževajne in 
pripravljanje nove vojne. Jasno je, da se vsled tega 
svetovni gospodarski položaj ne samo ne poboljšuje, 
marveč, da se S tem posamezne države tirajo v ve- 
dno večjo odvisnost od svetovnega kapitala, na drn^i 
strani pa v splošno obubožanje. Vse to ima gotovo ne- 
povoljni vpliv na gospodarstvo tudi naše države. Naša 
država, ki je povsem agrarna, je vezana za izvoz svojih 
agrarnih proizvodov. Ta izvoz je pa danes skrajna otež- 
kočen, in to največ vsled izrednih mer, koje so pod- 
vzele države, h katerim je bil usmerjen naš izvoz, 
da si očuvajo svojo trgovsko bilanco v aktivnem sta- 
nju in tako drignejo lastno agrernp proizvodnjo. 
Da moremo sploh Še kaj izvažati, moramo prodajati 
po smešno nizkih cenah, daleč pod produkcijsko ce- 
no. Vse to vodi ne samo k vedno večjemu obuboža- 

li ju naroda, marveč tudi do popolnega zastoja gos- 
podarskega življenja. Izvoz, agrarnih proizvodov so 
prepušča samemu sebi, — brez državne pomoči in 
kontrole. Nujna je potreba, da vzame izvoz v svoje 
roke država. Kakor druge države, tako mora tudi Ju- 
goslavija iskati vse možnosti, da se izvoz, organizira 
in da se prisilijo uvozne države, da potom preferen- 
cijala odvzemajo od nas agrarne produkte. Uvoz naj 
se omeji na minimum. Nepojmljiva je konstatacija. 
da uvažamo letno nad 3 milijarde tekstilnega blaga, 
in to sirovine, polfabrikate in gotove fabrikate. U- 
verjeti sem, da bi se mnogo lega dalo proizvajati tudi 
doma. Ako pregledamo carinske izkaze o našem u- 
vozu, vidimo, kaj vse se uvaža. Kaj vse bi nam mo- 
gla nudili domača industrija in predelovanje suro- 
vin v domačih podjetjih, o tem se na žalost prav ma- 
lo razmišlja na merodajnih mestih. Kaj se lahko do- 
seže, ako se hoče, nam najbolj dokazuje Italija, ki 
je morala še pred nekaj leti uvažati 85% krušnega 
žita. Ko je izdal Musolini stroge odredbe za poveča- 
nje produkcije žita v lastni državi, so se pod najstro- 
žim državnim nadzorstvom, z zapretitvijo težkih kaz- 
ni na novo obdelali in posejali večji kompleksi ze- 
mlje, ki so se do tedaj smatrali za neproduktivne. 
V 4 letih se je g. Musoliniju posrečilo, tla je dvignil 
lastno produkcijo žita tako, da je padla potreba uvo- 
za na 28%, torej za celili 57%. Ves svet je gledal na 
Musolinijeve gospodarske reforme samo kakor na 
neki eksperimenat, toda zmotil se je v ocenitvi tega 
Musolinijevega početja^ in danes že vsi priznajo, da 
je g. Musolini v pogledu antarhije, vsaj kolikor se 
ista tiče produkcije žit;.-, bitko proti vsemu pričako- 
vanju v  polnem  obsegu  izvojeval. 

Znano, je, da mora Italija, ki je siromašna gle- 
de šum in lesa, kriti vso svojo potrebo lesa z uvozom. 
Danes se z državnim denarjem pogozdujejo velikan- 
ski kompleksi golicav in sigurno je, da bo Italija 
v gotovem času vse svoje tozadevne potrebe krila 
ski kompleksi golicav, in sigurno je, da bo Italijo 
se je lahko na svoje oči prepričal, koliko dela je iz- 
vršenega na izgraditvi novih in na popravljanju že 
obstoječih cest. Italijani prav dobro vedo, da je pred- 
pogoj, razvitega tujskega prometa, ki jim donaša 
letno nad 10 milijard, dobro izgrajeno cesno omrežje 
in pa vzdrževanje prometnih poti v dobrem stanju. 
Priznati jim moramo, da se oni pravi mojstri v takih 
ozirih. Izgradili so neverjetno število novih cest, a 
že obstoječe spravili v najboljši slan. Le ta poslednja 
velika investicija pa se jim ne bo najbolje rentirala, 
ako se vzame v upoštev še to, da so pri teh investicijah 
zaposlili na sto tisoče brezposlenih delavcev. 

^e večji primer nam pa daje gospodarska obnova 
ogromne Rusije. Vkljub vsem netočnim poročilom 
zapadnega kapitalističnega časopisja vstaja pred na- 
mi novo urejena gospodarska država. Čeprav nas loči 
od današnjih vlastodržcev Rusije svetovni nazor glede 
ureditve človeške družbe, moramo priznati, ako ho- 
čemo biti objektivni da ustvarja sedanje režim nevr- 
jetne in za nas nepojmljive gospodarske rezultate, ki 
gredo že v fantastičnost. Pred nami se poraja okoreli 
ruski kolos kot najmodernejši gospodarski faktor, ki 
bo v doglediiem času odločilno vplival na gospodar- 
ski razvoj ne samo Evrope marveč tudi celega sveta 

Dosedaj smo jemali za primer samo večje države, 
zato si oglejmo v naslednjem nekoliko tudi notranje 
gospodarsko življenje nekaterih manjših držav, ki i- 
inajo mnogo manj življeniskih pogojev, zato pa nmogn 

več lastne inicijative. Kako stoji v tem pogledu naša se- 
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verna soseda Avstrija? Če bi ta po številu prebival- 
cev, še bolj pa po svojem teritorialnem obsegu šib- 
kejša država ne imela toliko samozavestne življenjske 
moči, če ne bi bila tako žilava in vztrajna v svojem 
odporu, v svoji obrambi proti poizkusom onih, ki ji 
hočejo izdreti iz rok gospodarsko inicijativo, potem 
ona po svoji gospodarski strukturi nikakor ne bi bila 
sposobna za samostojno gospodarsko življenje, na 
katerem bazira njena eksistenca. 

Navzlic vsem skrajno neugodnim političnim vpli- 
vom od zunaj in znotraj pa ta država vedno znova 
dokazuje, da je odpornost naroda odvisna le od nje- 
gove pridnosti, od samostojnega ustvarjanja, železne 
volje in gospodarske doslednosti. Vkljub vsestranski 
konkurenci držav, ki se po svojih gospodarskih po- 
gojih in po svoji kapitalistični moči mnogo jačje, 
ustvarja si ta mala država ugodne eksistenčne pogoje, 
smotreno urejuje kmetijsko proizvodnjo, osigurava 
si s pametno zunanjo politiko zunanja tržišča za svoje 
industrijske proizvode, u iz viškov svojih dohodkov 
gradi si po izdelanem načrtu moderne ceste, ki spa- 
jajo sosedne države — (elektrifikacija železnic, razs- 
vetljave in domače pogonske sile je že davno v naj- 
širšem obsegu izpeljana), gradi si moderne in sodob- 
nemu življenju odgovarjajoče planinske hotele ter 
vstvarja pogoje, da poveča pritok tujcev, ki v vedno 
večjem številu posečajo to državico. 

Pa ozrimo se še v bratsko zavezniško državo 
Cehoslovaško. Istočasno z nami je slavila svoj 15 
letni jubilej obstoja. Boriti se mora z mnogo večjimi 
notranje političnimi težkočami, ki stavljajo na 
dnevni red mnogo težje plemenske, narodnostne in 
verske probleme nego marsikje drugje, in vendar 
morejo Cehoslovaki pokazati na svoje velike uspehe 
v vseh panogah gospodarskega življenja, ne da bi 
jih manje ogrožala splošna gospodarska depresija 
nego druge evropske države. In tako najdemo povsod 
drugod, pri vseh državah, da si skušajo z lastno ini- 
cijativo osigurati gospodarski obstoj, ker mnogo je 
od tega odvisna notraniepolitična usmerjenost in mir-, 
ni razvoj naroda v dotični državi. Narod je kakor 
reka, ki se usmerja v onem pravcu, kjer je njegov in- 
teres. Ta princip ne velja samo za gospodarsko smer, 
nego se mora materijalnim interesom prikrajati tudi 
zunanja politika vseh držav. Dobri gospodarski od- 
nosa ji imajo vedno za posledico tudi dobre m prija- 
teljske političke stike, kar pa zahteva predvsem vse- 
stransko ravnopravnost in priznavanje obojestranskih 
gospodarskih interesov., Otribanje vseh teh principov 
pa ustvarja najtežjo mednarodno situacijo, koja ne 
prizanaša niti naši državi. Res je, da dnes še vedno naša 
država kakor tudi celi svet tem težje občuti brutalne 
udarce neznosne gospodarske krize, ker se ista v zad- 
njem času zaostruje v valutni nesigurnosti celega sveta. 
Mednarodni kapital nikjer več ne najde tiste sigurnosti, 
ki mu je potrebna, in kot plaha ptica beg;:, sem in tja. 
Iz svega tega nastaja grupacija držav vedno bolj /. 
ozirom na gospodarske in materijalne vidike, čemur 
se mora seveda prilatrodevati tudi politična diplomaci- 
ja. Politično si stojita nasproti dva tabora. Eden, ki 
obstoji iz premaganih držav, drugi pa iz držav zmago- 
valk v svetovni vojni. Prvi grupi stoji na čelu Italija, 
ki vodi revizijonistično politiko, to pa ne iz ljubezni 
do premaganih držav, temveč, ker se čuti prikrajšano 
pri delitvi vojnega plena. S premaganimi državami 
jo druži samo en smoter,: da bi z njihovo pomočjo 
dosegla dodelitev kolonijalnih posesti, ki jih potre- 
buje za svoje .ekspanzije, in priključitev vseh obalnih 

zemelj jadranskega zaliva, ter slobodne roke za raz- 
širitev svojih gos] odarskih interesov v Podunavlju 
m na Balkanu. V koliko bode sedanji odločujoči fak- 
tor dosegel svoj cilj, bo pokazala bodočnost. Nas ma- 
lo zanima problem kolonij, ter želimo Italiji v tem 
pogledu od srca uspeha, glede gospodarske ureditve 
v Podunavju pa bo gotovo morala iskati sporazuma 
z Malo Antanlo, ki bo vedela primerno braniti svoje 
vitalne interese pri reševanju tega problema. Ekspan- 
ziji na Balkanu pa je energično stopil nasproti »Bal- 
kanski pakt«, kateriga osnovni princip je »Balkan 
balkanskim narodom«. Zgodovina nam svedoči, da si 
je Rim še vedno prste opekel, kadar je predaleč segal 
preko naravnih meja apeninskega polotoka. Ob mno- 
gih prilikah je bilo že povdarjeno, da je naš jadranski 
sosed že posegel preko teh naravnih meja. Glasni 
akter je poleg Italije v tem revizijonističnem bloku 
Nemčija. Zadnje dni se pa opaža nenaden senzacijo- 
nalen preokret v odnošaju teh dveh držav, ki po pr- 
votnem ohlajenju zunanje političnega razmerja pre- 
haja sedaj že v sovraštvo radi avstrijskega problema. 
Pa tudi Avstrija in Madžarska bosta pač morali uvi- 
deti, da se vprašanja Podunavlja ne more rešavati brez 
sporazuma z Malo Antato, ki odklanja vsako nasilno 
spremembo mirovnih pogodb. Revizionističnemu blo- 
ku stoji nasproti blok »miru«, kojemu stoji na čelu 
Francija, ki je prva proglasila pravo človeka in pravo 
naroda. Vse države, ki se zbirajo okoli Francije, so 
uverjene, da bodo skupno z njo vedno do zadnje kaplje 
krvi znale braniti svojo čast in nedotakljivost svojih 
meja. Temelj naše politike je in ostane zmeraj: prija- 
teljstvo s Francijo, edinstvo interesov s Cehoslovaško 
in s sosednjo Kunumijo, bratsko sodelovanje s pod- 
pisnicama Balkanskega pakta: Grčijo in Turčijo. 

Najožje bratske vezi pa nas vežejo z veliko slo- 
vansko sestro Poljsko. Nad vse nam bodi pri srcu: 
možatost in spoštovanje dane besede in pogodb, na 
katere smo stavili svoje podpise. V svesti smo si, da 
bomo tako najbolje koristili veliki ideji miru, ki nam 
je tako potreben, da ozdravimo težke rane, katere 
nam je prizadela grozna svetovna voja s svojimi tež- 
kimi posledicami. Temu velikemu cilju, vzdrževanju 
miru hočemo posvetiti vse svoje delo in vse svoje 
sile, samozavestno, toda dostojno velikega in svobod- 
nega  naroda. 

Zato tudi bratski prožimo roko naši slovanski 
sestri Bolgariji, da vstopi v balkansko zvezo, da v 
prijateljskem krogu rešimo vsa sporna vprašanja, ki 
nas danes še razdvajajo. Srčna naša želja pa mora 
biti, da obnovimo čimprej diplomatske zveze, kakor 
tudi veliki narodi Evrope in celega sveta so že Obno- 
vili prijateljske odnošaj in tudi naša država ne bi 
smela biti poslednja v tem nizu in ne sme dosledno 
kakor je to do sedaj, odbijati tudi v bodoče že več- 
krat ponujano roko. Zavedati se moramo, da brez 
Rusije ni mogoča gospodarska obnova Evrope. Ko 
stoji danes Rusija pred usodepolnimi dogodki na 
daljnem vzhodu, ne smemo pozabiti-, da je tekla v 
potokih bratska ruska kri za osvobojenje balkanskih 
narodov, za naš »častni križ in svobodo zlato«. V 
polnem zaupanju v plemenito započeto delo našega 
ljubega vladarja Kralja Aleksandra pri učvrščevanju 
mira na zunaj in v spretnost našega gospoda zuna- 
njega ministra, ki drobi železni obroč, skovan od ne- 
prijateljske roke okrog naše domovine, moramo vse 
svoje sile posvetiti naši notranji konsolidaciji tako v 
političnem kakor tudi v gospodarskem pogledu. Krep- 
ka vladarjeva roka je s šestojanuarskim manifestom 
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presekala tok notranje-političnega razstrojstva, ter 
onemogočila razdiralno odelo onih, ki so zaslepljeni 
od osebnih ambicij in interesov, onemogočevali mi- 
ren nacijonalni razvoj jugoslovenskega naroda. Vsta- 
la je mogočna politična organizacija JNS, ki zdru- 
žuje pod svojim praporom vse nacijonalne zavedne 
Jugoslovane. Nad podrugi milijon pripadnikov te 
stranke širom naše domovine, se zbira okrog našega 
velikega voditelja, da dovrši veliko idejo jugosloven- 
skega vstajenja, za katero so dali stotisoči svoje dra- 
goceno življenje, 'lega pokretu ne morejo onemogo- 
čiti in ovirati niti oni zločinski elementi, ki pošiljajo 
bombe in peklenske stroje v našo državo, s katerimi 
ubijajo nedolžne ljudi. Ti plačanci naših sovražnikov 
naj bodo prepričani, da iz vsake kaplje nedolžno pre- 
lite krvi vzraste novo drevo nacijonalne zavednosti 
in da jugoslovenski narod odgovarja na ta zločinska 
dela in izzivanja samo s tem, da se vedno nove mno- 
žice zbirajo pod praporom JNS, in da ne nasedajo 
demagoškim sugestijam onih, ki hočejo izkoristiti 
težki gospodarski položaj v to, da zapeljejo narod v 
nepremišljena dejanja. Vsakdo mora priznati, da Kr. 
vlada in narodno predstavništvo zastavljata vse svoje 
sile, da s smotreno zakonodajo ublažita težke gospo- 
darske razmere, in v preteklem letu je izšlo mnogo 
zakonskih ukrepov, ki globoko posezajo v gospodar- 
sko življenje našega naroda. Zavarovala je ogroženo 
kmetsko posest, dosledno zvaja agrarno reformo, s 
trgovinskimi pogodbami obnavlja zunanjo trgovino, 
reformira denarne zavode, v državnem gospodarstvu 
pa je doseženo ravnovesje proračuna. Vrhovni prin- 
cip državne uprave je skrajno varčevanje. Želeti je 
samo še to, da se zadovoljivo uredi še naše denarno 
vprašanje. Devalvacija zlatih valut velikih držav, nas 
sili, da tudi mi prekinemo s finančno politiko defla- 
cije, ki postaja z vsakim dnevom neznosnejša in ka- 
tera kot skala pritiska k tlom razvoj naše trgovine. 
Naše gospodarstvo ne prenese več te depresije in ka- 
kor je Čehoslovaška znižala zlato vrednost svoje nov- 
čanice, tako bomo morali slediti temu vzgledu tudi 
mi. Prenehati mora diktatura Narodne banke, ki s 
svojo neelastičnostjo ovira sleherni gospodarski raz- 
mah, z neprimerno visoko diskontno mero pa ubija 
razvoj, tako trgovine kakor tudi naše mlade industri- 
je. Prenehati mora monopol Narodne banke za našo 
celokupno gospodarstvo, katero iskorišča za dviga- 
nje dividend svojih delnic. Nemogoča stvar je v da- 
našnjih najtežjih dneh narodne gospodarske preiz- 
kušnje, da dosega čisti dobiček skoro 50^? na akcijo. 
Devizna in valutna politika nas ubijata ne samo na 
znotraj, temveč nam izpodkupujeta tudi gospodarsko 
pozicijo v mednarodnem gospodarstvu. Javnosl do- 
biva utis, da je narod samo eksploatacijski objekt, ki 
služi samo malemu številu kapitalistov »Beati possi- 
dentes«, ali težko je onim, ki bijejo brezupni boj za 
obstanek. Strašna je revščina stotisočev brezposelnih, 
kmečko gospodarstvo je izročeno poginu, obrt in 
trgovina sta v splošnem zastoju, industrija pa po ve- 
čini komaj še diha. Namesto da bi Narodna banka 
bila — ker je od države privilegirana — s svojim ka- 
pitalom v pomoč in oporo v času najhujše preizkuš- 
nje, namesto da bi se kapital stavil v službo vsestran- 
sko ogroženemu gospodarstvu, odpovedujoč se vsa- 
kemu dobičku, pije danes še zadnje kaplje krvi iz 
onemoglega gospodarskega telesa. Jaz podajam te 
misli v svojem imenu in objektivno, proseč vlado, da 
posveti temu škodljivemu pojavu vso svojo pozor- 
nost. Ako je možna mnogo nižja obrestna mera v so- 

sednih državah, potem je isto možno tudi pri nas. 
Tudi kmet ne godrnja, kadar je v kakem letu žetev 
nepovoljnejša. Z isto potrpežljivostjo kot sicer, gre 
zopet na delo, ter vlaga zadnje zrno za seme, ki mu 
zopet donaša obilnejšo žetev. Kapital pa samo žanje, 
ne da bi se zavedal, da je treb,i tudi sejati. Vse pa- 
noge gospodarstva, prepuščene same sebi, gotovo da 
danes ne morejo nositi vsa bremena, katera zahteva 
od njih država. Ako pogledamo nazaj, vidimo, da je 
pri državnem statističnem uradu ugotovljen nacijo- 
nalni dohodek v prosperifetnem letu 1925, G(J milijard, 
kateri dohodek pa je danes padel že izpod 30 mili- 
jard. Ako je bil tedaj državni proračun 14 milijard, 
bi moral biti danes najmanj za polovico manjši. Ako 
pa to ni mogoče, bi vsekakor ne smel iti preko 9 mi- 
lijard. Vse državne potrebščine v predloženem pro- 
računu pa so izkazane v znesku 10,171.250.798.— di- 
narjev. G. finančni minister je priznal sam, da od 
vseh predvidenih dohodkov v tekočem budžetskem 
letu ne bo dosegel 80'/(, izdatki pa so angažirani po 
veliki večini za osebne izdatke. Za pomoč in povzdigo 
gospodarstva ne preostaja skoraj nič. Celo oni fond 
za omiljenje brezposelnosti se je porabil drugam. 
Skrajno zbirpkratiziran sistem državne administra- 
cije požre skoraj vse državne dohodke. Zato je po- 
zdraviti predlog vlade, ki zahteva pooblastilo, da se 
ustanovi poseben odbor, ki naj prouči upravno admi- 
nistracijo in uvede pri njej skrajno varčevanje. Go- 
tovo se bode dalo pri tem prihraniti mnogo milijo- 
nov, kar bode dalo možnost, da se državni proračun 
uravnovesi in prilagodi državnim dohodkom. V tem 
slučaju naj se nudijo prihranki za povzdigo kmetij- 
stva. Predloženi proračun predvideva za kmetijstvo 
samo l'/, ■ Kako borno se vodi skrb za to najvažnejšo 
panogo gospodarstva, s katero se preživlja 80% pre- 
bivalstva države. Nihče se ne briga za našega kmeta, 
ki s skrbjo gleda na svoje propadanje. Tu se najbolje 
vidi, kako upravičena je njegova zahteva po ustano- 
vitvi Kmetijskih zbornic. Vsi drugi stanovi imajo 
svoje zakonite komore, samo kmetu se to ne dopusti. 
Vendar se hočem o tej zadevi priglasiti k besedi v 
specialni debati Ministrstva poljoprivrede. Vendar pa 
že sedaj opozarjam gospoda ministra poljoprivrede. 
da sprejme od mene predloženi amandman, katerega 
so podpisali vsi poslanci Dravske banovine, o potrebi 
ustanovitve Kmetijske zbornice. 

Glavna naloga kraljevske vlade pa je, da izdela 
gospodarski načrt, o katerem se je ob raznih prilikah 
že toliko govorilo. Gospodarske načrte imajo vse 
države, samo pri nas se ne pristopi k temu. Glavna 
naloga g. ministra financ je, da drži svoje obveznosti 
napram notranjim dolžnikom. Za razne dobave, dol- 
guje država preko eno milijardo. Nelikvidnost držav- 
ne blagajne še bolj komplicira že itak težko ogroženo 
obrt in industrijo, ki ne more zopet držati svojih 
obveznosti napram denarnim zavodom. Koliko bi bilo 
lažje, ako bi naša gospodarska podjetja ne morala 
čkati že leta in leta na svoje terjatve od države. 
Koliko bi bil obtok denarja hitrejši, kreditna mož- 
nost večja, ako bi Narodna banka. Državna Hipote- 
kama banka in Poštna hranilnica ne bile radi avansa 
države imobilirane v svoji službi narodnemu gospo- 
darstvu. Ako bi ne bile navedene ustanove tako anga- 
žirane napram državi in finančnemu ministru, bi go- 
tovo lažje nudile v letošnjem letu pomoč našemu de- 
narnemu trgu. Tako pa so izčrpane že vse možnosti 
ustvarjanja likvidnosti naših denarnih zavodov, kar 
je 50% vzrok naše notranje gospodarske krize. Taka 



STENOGRAHSKE BELESKE 157 

finančiui politika ima za posledico sploSno nezaupa- 
nje in tezavriranje denarja. Milijarde so se žrtvovale 
za stabilizacijo našega denarja, ki so povsem zavrže- 
ne, iver ta finančna politika vodi v popolno propast 
celokupno gospodarstvo. Vsi smo enakega mišljenja 
v tem, da je treba varovati vrednost našelga denarja, 
da  je  potreba  preduzeti  vse  potrebne  mere,  da  se 
izognemo inflaciji, tie more pa gospodarstvo prena- 
šati deflacijo, ki onemogoča vsak razvoj. Tudi na t" 
bode morala vlada paziti in preduzeti potrebne mere, 

Najnesrečnejša   finančna  operacija  je  bila  izvr- 
šena  leta   1931, ko je bila svetovna kriza v polnem 
razmahu,   ko  se  je   izvršila  stabilizacija   dinarja   in 
uvedla  zlata  vrednost.  Kakor  je  škodljiva  brutalna 
inflacija, ki izsesa kri in povzroči težko razdejanje 
gospodarstva, prav tako škodljiva je prenaglo izvrše- 
na  stabilizacija dinarja po zakonski poti. To je bilo 
na škodo narodnega gospodarstva in državnih financ, 
katere se od tedaj ne moreio uravnovesti. Zlata vred- 
nost dinarja ovira naše gospodarstvo, ki na zunanjem 
trtru  ne  more konkurirati drugim državam. V dobi 
splošne devalvacije vseh glavnih novčanic, se mora- 
mo  tudi mi prilagoditi temu,  ako hočemo sploh še 
topiti na svetovni trg. Mislim, če so bogate države 

to  lahko storile, da tudi za naSo revno Jugoslavijo 
ni sramota, ako ukine zakonito zlato vrednost. S po- 
življali jem notranjega denarnega trga, z večjo uspo- 
sobljenostjo   konkuriranja na zunanjem   tržišču,   se 
more sanirati in olajšati našo težko gospodarsko de- 
presijo in tako položiti temelj stabilizaciji proračuna 
in usposobiti    denarno gospodarstvo,   da nosi težka 
bremena,  katera  zahteva od njega gospod finančni 
minister. 

Jaz sem že omenil, da sem svoje navedene opaz- 
ke in pripombe iznesel na tem mestu v najboljši na- 
meri, z namenom, da jih kraljevska vlada vzame ria 
znanje. Morda imam v nekaterih stvareh kritičnejše 
poglede in nisem tako optimističen kot gospod mi- 
nister financ. V prepričanju pa, da bo kraljevska vla- 
da, kateri je na čelu spoštovani gospod predsednik 
naše velike Jugoslovenske nacionalne stranke, storila 
vse, da spravi državo iz težke gospodarske krize, iz- 
javljam, da bom glasoval za predloženi proračun. 
(Ploskanje in odobravanje.) 

Потпрстссдти; др. Авло Хасанбеговић: Има 
реч народни посланик г. Урош Недељковић. 

Урош Недел.ковиЈ!: Господо народни посла- 
ници, onaj буџет што je сада пред нама, мањи je 
од прошлог, за 511 милиона шест стотина седам 
хиљада и 143 динара, јер се je г. Министар финан- 
сија приликом састављања тим руководио: што je 
гглатежна моћ пореских обвезника нарочито сеља- 
ка сасвим опала, na je чак неке позиције n сувише 
снизио, као na up. v Министарству проспете за о- 
сновну наставу; ту je мало преДвиђено, јер госпо- 
до, као што сви знате, мпоге нам школе стоје пра- 
зне без учитеља, које Гш требало попунити. 

Господо нароДни посланици, ако г. Министар 
(рипап.пја и Кга.Ћегока влада no датпм им опла- 
шћењима у финансијскбм закону спроведу брзо и 
сфикасно ревизију чиновника и оних који прима- 
ју пм неколико плата и пртшадлежности у држам- 
ним и самоуправним надлештвима као и v при- 
ватним, смањи na онолико, колико je стварно по- 
треПпо за издржавање, a женске које имају му- 
жеве v служби са платом од које се може нздржа- 
вати цела породица, уклоне из службе, a таквих 
je велики број, ч ако се пеизпоперима, који имају 

превелике пензије, смап.п пензија n спорсдне им 
принадлежности — укину, a оипм који имају друге 
приходе за издржавање, пли су до те пензпје не- 
правилно дошли, укине, онда господо можемо pe- 
ku: да iie буџет бити без дефицита и моћиће се 
nocnilin ono, mro очекујемо и ми и парод. 

Господо, требало би тто npe изменити уредбу 
o путним и селидбеним трошковима чиновника, јер 
садап.а уредба ne одговара данашњим приликама, 
no moj се наплаћују сувише велики путни трошко- 
ви, mro поједини судови изађу na некн спор којп 
већином ие вреди mi половину one дате дијурне 
im трошкова чиновницима, и због тога многн rpa- 
liaim ие могу да дођу до сво.јих закопптих права, 
no су iipiiMopaim да одустају од тражеша својс 
сопствене имовине. Ову би уредбу требало уде- 
снтп према данашњим финансијским и прпвред- 
miM приликама ла се наплаћује само онолпко, ко- 
лико стварно тај трошак чиновника пзпосп. 

Молио би г. Миигист a (jnmaincnja да се цока 
соли и дувану, бар onoj врсти дувана коју сиротан 
сталеж пуши, снизп, те да би далн могућпости и 
сиромашним пушачима да га пуше, верујте госпо- 
до, да би гиме држага imine доГшла. Ja зкам да 
иоји сироти сељаци no лва и трп месеца ne виде 
солп у својој Kvhii. a пушачи njrme лист од 'ораха и 
o.i реиа, јер пемају MorylinocTH да купе mi соли ни 
дувана. Свима па.м je јасно познато да je и сб и 
дуван према данашњим ценама сељачких произво- 
да, И сувише скуп. Bno сам очевпдац na једно.м 
CKvnv. кад су мн моји сељаци показали дуваиске 
кутије, било je 29 na броју, и међу тнх 29 само 
у inojице било je дувана. a у 27 лист орахов и од 
pena, na jioui мешају 'и буков лист. Господо, иој 
je срез увек паспван у псхрапп n pamije je издр- 
жапао се од воћарства И рада у подрппским руд- 
ницима који су тамо радили, и vBeK je било за- 
послепо у гим руднпцпма no 4—500, a пекад и ви- 
ine радника. 

У 1929 и 1930 год. воћњаци су пропалп од 
ттитасте ваши, те нх сала неки подпжу. и то тре- 
ба чекати неколИко година док се одгаје, na да се 
од n.их почпе добијати корпст. A подрински руд- 
mimi npe 3 године, због рНавих комуппкациЈа, 
обуставили су све радове, те сала онај мучпи ću- 
pom сељак, апсолутно нема нигде ла се запосли. 

У моме срезу пма пајмаи.е 60% становника 
коjn су ову зиму презнмели без светлости у кући 
n беа обуће овима члаиговима, ио^су једно или двоје 
( панке мењали свн чланови једне породице, те се 
v нужним потребама служили. C тога бп молпо г. 
Министра финансија и Kp. владу, да no доиетој 
уредби за изво1)ење јаппих радова предузмс што 
npe потребне мсре, да се ти радови отпочну, јер 
ćupom сел.ацп жел>по очекују, да би бар на тпм 
радовпма пашли упослеп>а и зарадили за пајпуж- 
nnje потребе. 

Ja бп молип Крал.евску владу да приликом нз- 
noi.en a оиих јавпих шдоиа поведе озбил>на pa- 
чуна o o'iin.M крајешг i, где 'пема нпкакрнх кому- 
пикација, као mro je мој срез, јер иемамо mi же- 
лезничког mi паробродског саобраћаја, a супозем- 
mi су путевп, због неоправљања, постали непр ) 
ходни, те да се из овпх јавних радова, опраие 
путеви бар за колски саобраћај, a не да се огет 
оправл>ају и суврземни путеви, тамо где нмају и 
железнице и пароброди. 

Господо пародпп посланнцн! Пошто je Крал.. 
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влада донела уредбу o плаћању сељачких ду- 
гова, онда бих ]ош молио Краљевску владу да 
што пре донесе потребну уредбу, да се плаћање 
дугова трговаца и занатлија одложи бар na в—7 
година, те тиме да се даде и њима могућиости да 
их постепено отплате, јер ако нм се ово ие учиип. 
нмајтс уверења да omi Mopa.iv сви тотално про- 
пасти, и онда господо, ту губи и држава много. 

Још би молно Краљепску владу да што пре 
изнесе прел Скупштину закон o инвалидима, да би 
се досалања учињена неправда no ранијсм ззкону 
сада овнм новим закоиом што npe исправчла. јер 
има, господо, много случајева где су роједипи 
.'iinimi тгвалиди без туке или без more, a иеки чак 
и без руке и ноге, одбијени од инвалиде, и сада 
су без икаквих средстава за живот, то се . отуцај;.' 
и муче no прошњи. Господо. ми смо дужни да им 
прптекпсмо у помоћ што npe. Овај предлог o из- 
мепп инвалидског закона подпелп смо npe годину 
n no дана, и потписали нас преко IfiO посланика, 
a нажалост још није лотао пред Скупштппу, да 
се решн. 

Тако neto молпо би Краљевску владу дп пз- 
несе mro npe пред Скушптпну пзмепе § 319. Крпв. 
зак. којп смо пое некоп^ко дана нас преко 100 no- 
сланика потппсали, ла би се тим §-ом пооштрнле 
казпе чиновницима и осталим, који врше кра1)е пз 
државних и самоуправних каса, те ла се једпом 
стапе на пут тим кра1)ама. 

Досадањим законом била je дата могућност, 
због благе казпе, те су лопови пемилосрдпо Kpahe 
no државшш и самоуправппм касама вршили. Ла 
сам, господо, пеколпко пута говорпо, да je у моме 
срезу npe 4 годпне пгеф пореске управе покрао све 
mro je имало порезе и депозита и ппвалпде, ту je 
кра1)у вртпо v ono време кад Парламента није 
било, n кад je. једанпут ухваћен, on je само суспен- 
довап -са дужмосга, a ислеђење тих крађа врши сс 
већ 4 године. On ло дапас mije ухапшен, no се 
нажалост ево шета no Београду и прпма чак n 
пензију. (Један глас: Да ne прпма и две?!). .. a 
omi Moin сироти сељаци, којима je покрао порезу, 
инвалпду и депозпте, многи данас глалају. Ово je 
господо изазвало велико пезадовол.ство у моме 
крају, те би због тога молио падлежне Министре, 
ла прелузму потребпе мере. што npe да се један- 
пут томе лопову суди. и ла дође тамо где MV je 
место. Молпо би jom Крал.евску влалу да тражи 
пута n начина до идуће јесени, кала прпстигну 
за продају пол.опривредпп нови пропзводи, да се 
тим сељаЧким пропзводима n стоци nene подпгпу, 
јср, госполо, ако овако остане, онда onaj спроти 
сел.ак апсолутно neiie имати могућпостп да своју 
порезу плати. 

Господо, верујући да ће Крал>евска влала иза- 
iiii у сусрет опим MojiiM оправдапим и скромним 
.чпхтевпма, нзјавл.ујем да hy гласатп за овај буџет. 
(Одобравање n пл.ескање). 

Потпретседиик др, Авдо Хасанбеговић: Има 
реч  народпп  послапик  г. Jonin  Антуновић. 

Josip Antunovic: Gospodo narodni poslanici, 
budžet koji stoji pred nama na pretresu, podvrgnut 
je kritici sa više strana. Jedni će kritikovati finansij- 
sku stranu, drugi privredno-ekonomsku, л treći po- 
litičku. Ja to neću učiniti, jer i ja kao i velika većina 
nas. Kalimo puno poverenje u" Vladu g. Uzunovića, 
a specijalno u njegovu osobu, šefa naše najjače par- 
tije J.N.S., i verujemo da će on umeti u ovo teško vre- 

me sveopšte bede, da državne finansije dovede u sklad 
sa privrednim ekonomskim teškoćama zemlje. 

Moji predgovornici, osobito g. Čirić, podvrgao 
je svestranoj kritici bilo sa političkog, finansijskog, 
ekonomskog i privrednog gledišta budžet Vladin. Lo- 
gično je dokazao i pobijao neispravnosti opozicije, 
koja ide samo zato, da se populariše i završio je po 
prilici, da je svestan tereta koji narod ima da pod- 
nese, ali da će on kso i svi junaci koji se nalaze na 
bojnom polju, ne bežati, već se boriti, ne za svoju 
slavu i veličinu, već za veličinu velike i nerazdeljive 
Kraljevine Jugoslavije, da će on glasati za budžet. 

Posle ovakvog govora, mi svi drugovi iz veći- 
ne, mogli smo odustati od reči i izjaviti d? glasamo 
za budžet. 

Opoziciji je lako voditi borbu, što ona i ako 
svesna da nije tako kako govori, irovori samo za to, 
da dobije što veću popularnost. Istina njihovi opo- 
zicioni govori, mogu da imadu kod pojedinaca ča- 
soviti efekat, a to zato, jer je naša rasa po svojoj 
prirodi, svojem temperamentu voljna da kritikuje i 
voli biti nezadovoljna. To bi ona i onda bila, kad 
bi se u najvećem blagostanju našla, a ne danas, kada 
je tišti nemila kriza. Kažem, gospodo, da je kriza 
tišti, ali zato ona ne guši, jer kad bi kriza gušila, 
tada no bi bilo vremena nikome da govorima iza- 
zivlje bilo koju reakciju, ier bi ceo narod doviknuo 
»daj hleba«, a ne reči. Prije život, pa filozofiranje. 
Hleba danas u našoj Kraljevini ima. a onom delu na- 
roda koji ga nema. treba ga dati, jer za parče hleba 
u ovoj našoj dičnoj Otadžbini svaki ima prava. Malo 
više dobre volje, razumevanja i nastojanja sa strane 
i nas narodnih poslanika i onih do kojih to stoji, da 
se oskudnima obezbedi parče hleba, svi će hleba ima- 
ti, na što. ponavljam, u svojoj eminentno agrarnoj 
zemlji imadu prava. Prema ovome, gladi kod nas ne 
bi imalo biti, jer ni jedna zemlja na zemaljskoj kugli 
ne obiluje na prvobitnom artiklu ishrane, kao što 
mi  

Istina, da ima mnogo što fali, da bi se kazalo 
da živimo u dobru. Prvo što nam fali jeste novac, 
u novcu oskudeva velika većina našega naroda. Do 
novca narod ne može da dođe, jer kapitalisti, oni 
koji novaca imadu, neće da ga investiraju. Bez rada 
novca nema. Zašto imućni neće da novac investiraju, 
to je pitanje, na koie se lako da odgovoriti; olaše 
se raznih nameta. Koji tako strahuju, po mojem uve- 
renju su u zabludi, jer drže neplodan novac, a k'to- 
me prije ili docnije mora ih stići kazno koju će im 
narod sam da. imputira. Eto, vidite gospodo, n, pr.: 
neki Štern u Zagrebu, priča se, da je na 8 dana orije 
nego ie Prva Hrvatska štedionica zatvorila svoje 
športele, izvadio ulog od 800 milijona dinara, iako 
se priča, da braća Deutsch u Zagrebu se valutirnju 
na preko 1 milijardu gotovine, isto tako i ' raca Ma- 
ric, a da ne govorim o mnogim drugim •nultimilijo- 
nerima. Svi ovi i niima slični, kojih ima dosta ч na- 
šoj zemlji, kad bi hteli, mogli bi da pokrenu l.otač 
koii se je zakočio, da u korisne investicije investi- 
ram svoj novac i tako dadu zarade siromašnom na- 
rodu   a sa narodom i samom fiskusu. 

Za ovakovu irospodu. svaka porezna stopa je 
premalena. Niima bi trebalo naložiti .da nlus 'voga 
kapitala moraju investirati. Mi smo, gospodo, u ovom 
Visokom Domu sa gnušanjem govorili o komociji, a 
ovo je isto jedan način korupcije, negativna korup- 
ciia. koja je i strasnija od pozitivne korupcije. Tako 
gospodo, i pojam štednje nije apsolutan, ier štednja 



STENOGRAFSKE BELESKE 159 

je  relativan pojmu. Tko štedi nije rečeno da samo 
•iće, već često puta on i rasiplje  

Kako u početku svoga govora naglasih, ne bi 
trebalo da sa ovoga mota kažem drugo, tiego da ni 
glasati za budžet, ipak sam slobodan, kako sam to 
učinio i u ranijim godinama u budžetskoj debati, da 
skrenem pažnju na moj srez Biograd nm, kojega 
imam čast da u ovom Domu prctstavljam. 

Gospodo, moj srez je jedan od najsiromašnijih 
u  državi, a pored toga  i« onaj srez u državi,.koji 
graniči sa fašističkom Italijom. Uprav zbog te gra- 
nice,   bije  ga još veća beda. Fašistička  Italija  troši 
za uzdržavali je svoga življa u Zadru (7.000 stanovni- 
ka)   na   10 milijuna lira godišnje. Mi, odnosno naše 
vlasti,  mogu  smelo  da  kažem, da  za  granični  srez 
Biograd n/m nisu do sada ništa ili vrlo malo učinile. 
Učinilo  se  to,  da je  čitav pogranični  narod  bačen 
na  prosjački štap, on  teško dođe do novca, jer ni 
svoje neznatne proizvode, u koliko ili ima, u našim 
frra'dovima  ne  može  unovčiti,  ti  su  mu  gradovi za 
100   km.   daleki.   Prevoznog  sretstva,  kao  železnice 
nema,  jedino prevozno sretstvo na kopnu mu je au- 
tobus. Izgledi su, da će i autdbusni saobraćaj, kao 
ledino   saobraća ino  sretstvo,  prestati,   a   to  s  toga, 
što  autobusni preduzetnici Primorske banovine neće 
moći   snositi  nove terete, koje  im  fiskus nameće,  i 
to   bV;   takse na bruto prometu. U ime Udruženja 
autobusnib preduzeća, kao u ime čitave severne Dal- 
macije, kojoj  ic iedino saobraćajno sretstvo autobus, 
ja molim Kraljevsku vladu, da od te nameravane fi- 
skalne takse odustane. 28 ih je već odjavilo konce- 
siju, pa će i drugi, ako se ta fiskalna taksa od 1"/' 
na bruto — promet ne ukine. 

Da se narodu u mom srezu doskoči u pomoć, 
treba konačno uzeti u rcalizovanje program radi, 
kojega je prošle godine Ban Primorske banovine g. 
Jablanović podneo Kraljevskoj vladi, a slično sam 
podneo i ja odmah u početku, čim sam 1931. god. u 
ovaj Visoki Dom došao kao pretstavnik svoga sreza. 
Samo gospodo, ako se započne sa radom kako je to 
taksativno navedeno u banovom programu rada. Kra- 
ljevska vlada i mi svi skupa odužićemo se našoj ro- 
doljubnoj dužnosti, jer će narod mosra kraja vidjeti, 
da Kraljevska vlada'a i Narodno pretstavništvo vodi 
brigu o njemu, da nastoji sanirati njegovo teško sta- 
nje, osećati će se taj narod kao svoj u svome, te će 
još sa jačim elanom doti punu pomoć na svaki po- 
ziv vlastima. Kraljevskoj vladi i sa gordošću te US- 
kliknuti kao što su to i do sada kod sviju nacional- 
nih prilika iz dubine svoga srca i svoje duše kliknuli: 
ponositi, smo što smo podanici Nj. Vel. Kralja. 

Kako se za izvršenje predloženog radnog pro- 
grama, iziskuje iznos od kr-kovih 60 miliona dinara, 
i pošto ta svota u današnje vreme ekonomskih i fi- 
nansijskih prilika jeste i za naš fiskus osctljiva, to 
nije potrebno da se sve odjedared stavi Bonu na 
dispoziciju, već po partijama, svake podine po malo. 
Narod ima razumevanja, da su-i te tako teške nrilike, 
ali nema razumevanja da i u ovim teškim prilikama 
ne može se njimn priteci u pomoć bar sa malom po- 
moći i neznatnim izdacima. Evo, gospodo, što narod 
sreza Biograd n'm za sada moli: 

1 — podizanje škola. Zamislite gospodo, da ima 
u srezu sela koja još nikada nisu imala pučke škole, 
n. pr. selo Gorica — Raštana sa preko 2000 stanovni- 
ka: nemaju škole ni sela Ražanac. takode sa preko 
2ПП0 stanovnika, pa Sukošan, Privlaka i t. d. Neka 
sela školsku zgradu imaju, ali je premalena, kao n. 

pr. ona u selu Zdreljcu, Banju i drugima, pa bi tre- 
balo tu zgradu proširiti da se podigne još na jedan 
sprat. 

2 — Drugo što narod traži da se konačno nji- 
hova obala popravi, dn se njihovi muli repariraju, d;i 
se njihove luke pročiste. Punc dve godine se ja re- 
dovito obraćam Ministarstvu saobraćaja, da izvede 
ove popravke i pročisti luke. Ja molim Kr. Vladu, da 
prihvati traženi kredit po Gospodinu Ministru sao- 
braćaja isključivo u ovu svrhu. 

3 — Narod moli, da mu se otvore poštanski uredi, 
pa bile to ugovorne pošte, a ne da su bez poštanskog 
ureda, kao selo Nevidjane, Vir, Bibinje i mnosra druea. 
Da se kod postojećih poštanskih ureda postavi tele- 
grafski i telefonski saobraćaj gde и nema. Ovo sam 
molio već nekoliko putri za veća sela, kao Ražanac, 
Sukošane i drugi. 

4 — Da se, gospodo, podignu cisterno za vodu. 
Zamislile, da ima sela kolu" ioš danas u 20, veku ne 
piiu slatke, pitke vode, već piju morsku vodu, t. ZV. 
hočatu vodu. Ovoga leM kad sam pohodio svoie ot- 
čane. dične sinove mrskih valova, duž otoka Pašmana 
i kad sam stieao u selo Vercadi, zamolih čašu vode. 
Poslužen, pijući, osetim da je voda slana, rekoh: pa 
šta vi nemate slatke vode. Odgovor je iednoelasan 
Ivo: nikada je nismo ni imali. Gospodo, to čovek mora 
sa zebnjom srca dp, čui" i da se pit.i, je li tnOEtlće, 
dn li'nndlcžne vlasti motni to da troe n današnje kul- 
turno doba. Molim Kr. vladu, da uzme ovo kao hitno, 
dT se u mestima, kao Vererada. naprave cisterne a м 
kopnenim selima, kao Bolesnik, Briševo, Zemunik i t,d, 
da se dovede, voda iz vrela koja se tamo moru pro- 
naći i kojih ima. 

б —■ Kako je srez teritorijalno dosta obiman to 
je, fospodo, nemoguće u jedan dan onima iz krainie 
Nčke n. pr, iz Nina. Vira. Privlake, Ražanca, Liubćfl. 
Radovina i t. d. u jedan drm kad su pozvati od vlasti, 
bilo suda ili sreskog načelstva. da oosvrše posao. Za 
to je preka nužda, da se u starodnevnom Ninu po- 
stavi sreski sud.    Ja    sam    u    svoje vreme    nodneo 
prestavku za osnivanje ovoera suda. na ću to da opet 
nnnomenem. Kao što je pofreban sud u Ninu. tako ie 
nužno da se mojem srezu konačno udovolji i otvori 
srednja školo za čitavu severnu Dalmaciju, koja  |е 
postojala u Zadru, To ie bila hrvatska velika srimna- 
ziin za severnu Dalmaciju, i taj zavod brojio je preko 
S00 đaka. Scdište te gimnazije, kako je i sama oo- 
šMna  Biograd   n'm  podnela    prestavku   Ministarstvu 
nrosvete, treba da bude u centrumu, a to je u samom 
Bioeradu. U tom starodrevnom istorijskom gradu Bi- 
ograd n'm, treba dr« se osnuje i biskupija, i to bivša 
zadarska  dioceza.   Zadar je  održao  svoju  nadbisku- 
piju a ima svecra tri žune. Dok hi ova noš.i biskupija 
imala preko 70,00 vernika, jer bi obuhvatala sve župe 
(90 po broju) od bivše zadarske biskupije, koie župe 
SU po oslobođenju pripale našoj Kraljevini. .Ta razu- 
mem, da ovo pitanje ovisi o konkordatu sa Sv. Sto- 
licom,  ali  ako  konkordat   nikada   ne  bude  ostvaren, 
znači da 70.000 vernika ne mogu svoie biskupije, već 
ih se pripaja administraciii druee biskupije. To, gos- 
podo, ne bi smelo biti, već mi treba da dokažemo Sv. 
Stolici,  da  mi  ostvarujemo biskupiju,  a zato  ostva- 
renje zr< sada ne traži se drugo, već osiguranje kre- 
dit:' za jednog biskupa. 

Kao poslednja molba čitavog pučanstva, ne sa- 
mo moga sreza Biograda n'm. već cele treće zone, 
jeste stara rakrana, ona maćehinska izmena kninskih 
novčanica, za koju sam se ja sa ovoga mesta do sada 
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svakoga puta angažovao, da se privede kraju. Ja sam 
podneo konkretan predlog G-nu Ministru finansija, 
kako da se ta nepravda ispravi. Da fiskus ne izdr> iz 
svoje kase ni jedne pare, vee da otpise od starog 
neuterivog poreza, koji u poreznim knjigama figurira 
samo kao balast. Porezi su u početku bili nepravedno 
razrezani i tu nepravdu još danas narod oseća, pa 
da se to pitanje jedared za uvek likvidira, da se stvar 
otpije na račun popravka izmene krunskih novčanica, 
a novi da se porezi pravedno razrezu, koje će narod 
da snosi, jer narod moga sreza će da odgovori po- 
rezno] dužnosti, on zna, da to mora biti i drži se one 
svoje rečenice: daj Bogu božje, a Kralju kraljevo. 

Лко se, gospodo, ovim putem node, da se Sto je 
hitno odmah ostvari, tada, gospodo, na pogranični 
moj srez neće biti više žalba, da je tamo leglo ustaša 
i nenacionalnih elemenata. Ne. gospodo, tamo tako- 
vih elemenata nema, nikada ih nije bilo, tamo ima 
rnmo bede. ti elementi su u gradu našega suseda u 
Zadru Odakle, oni.nr»stoie da truju i te kako naš na- 
cionalni živali, koii im ipak i u svakoj prilici daje 
čvrst otpor, dokazuiući u svakoj zfodi. da su oni dični 
sinovi i podanici Kraljevine Jugoslavije. Dokaizali su 
tom prilikom parlamentarnih izbora, gdje je na bira- 
lište došlo pre'-o 8'3%. ? na općinskim izborima uče- 
stvovaše sr« 97"'', tako da je to još jedan nezapam- 
ćeni broj učešća; pravi rekord državni u izbornoj bor- 
bi poneli su birači graničnog sreza Biograd n'm. Div- 
na ic to bila slika, gospodo, na dan izbore, kad su 
goleme povorke, sa svojom zastavom uz pcvanje 
nacionalnih pesama i klicanje svome viteškom Kralju 
duž granice prolazili da dođu do svog birališna. Sve 
su to na svoje oči vidjeli naši susedi i izdajnički sinovi u 
Zadru, pa zopretiše, i meni samome poslaše smrtnu 
osudu. Ali svi mi stojimo kao granitni stub na od- 
brani naše moćne Kraljevine Jugoslavije i zr< svoga 
viteškoga Kralja Aleksandra. Ovi izbori neka budu 
odgovori onima u bratskoj Poljskoj, koji se ovih 
dana s:> učenjačkog mesta ustručavaše da kažu na 
jednom predavanju na Univerzi, da je Dalmacija ita- 
lijanska. Tom profesoru odgovorio je dostojno naš 
književnik i publicista g. Bartulović, a ja samo sa 
ovoga mesta sa indignacijom odbijam takovo preda- 
vanje i pridružujem se odgovoru g. Bartulovića. 

Svršujući, gospodo, svoj govor, apeliram na Kr. 
Vladu i na vas sve poštovane drugove, da se sve po- 
trebe koje sam istakao za moj srez konačno oživotvo- 
re, a narod će se umeti da oduži, doprineće sve svoje 
za veličinu, moć i snagu svoje Otadžbine Kraljevine 
Jugoslavije. Kako rekoh. glasaĆU za budžet. (Odobra- 
vanje i pljeskanje). 

Потпретседпик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни посланик г. Миливоје Перић. 

Миливоје nepnii: Господо, дог^стите и мени 
да no сиом реду пред вама изпесем своје поглеј^е o 
нашој јавшој (јшпаисијској н прииредној политици. 
Јаше финансије и народна еконо\:Ија тако су нераз 
лучно међуообно везане, да cv оие у суигшии лице 
и наличје једие исте сгаарц. Трудићу се да у томе, 
колико je људокп могуће, будем ствараи, објекти- 
ван и гаепристрасан. Руководићу се обзирпма исти- 
не и правде с једие страпе n пнтсресима добра на- 
ролне и државне целине с друге стране. Учинићу 
na приом месту изиеспе копстатацпје, исте hy об- 
равложити и гледати да отуда извучем закључке 
које разум n прпрода стварп намеће. 

Kao прва констатадија била би, да у свету ис 
постојп капда, сем Енглеске, земља којаИма здрав 

буџет. Сви буџети у свету оболели су. Ми сс нал* 
знмо у присуству прапе епидемје буџетских дсфц. 
цнта. Гоподо, економска крнза иашла je свој  naj. 
ј:;чи израз и показала најтеже последице у областц 
јавких фииаисија. Отуда су јавне финансије, јавн 
финансијска политика, у ово време екоиоиске крц. 
зе постале најтежп и најсложенија дисциплна. Онј 
je изшла из техиичког оквира, оквпра пореско 
буџетске технике, и ушла у рсд најсложенијих на- 
ука.  Фипаисијскп  проблеми  са  овојим   џиновскнц I 
размераииш задају сталну главобољу свима олговор. 
имм владама. Omi се тнтрају са најмудријим и нај- 
умнијпм људима данашњице. Отуда je јасно какс 
мора бити тежак положај једног иинистра финан- 
снја у садашљици. 

Kao лруга, констатацнја била би, да предлог 
буџета није у реалном односу са животним и при- 
вредаим приликама нашега народа. Kao сигура 
може сс очекивати да he се буџет за 1934/35 годину 
запршитп мањком. Господо, насгаје сад питањс, к,-. 
ко постају мањци? Мањци постају отуда uno буџет 
ne може овакад да сс прилагоди привреди. Еле. 
ментарном снатом буџет се на крају прнлагођава 
прпвреди, али у том прплагођавап.у има нзвесно 
спорости, застоја и закашњења, и као резулг,- 
свега тога појавл>ује се буџетскн мањак. Ta eno- 
рост међутим долазп, господо, због система нее i 
стичне, круте државпе админисграције, која се не 
да лзко прилатођавати развоју времена. Да je то 
тако, навешћу вам извесиа ynopel")eiba, која he вам 
то потврдитп. Ham пацпонални доходак пао je од 
70 милијарди na 35 милијарди, a то ћс рећц да je 
спао за 50"". Mam буџет спао .je, како се то каже 
за 30%. Показује се једна разлика од 20%, и то je 
доказ да je nam буџет за толико у закашњењу пре- 
ма чародном дохотку. Kao друго упоређење ново- 
дим то, да се протеклн буџет за 1932/33 годину 
пршпо, господо, са просечннм подбациваиЈем на 
странп прихода за 20%. Садашњн буџетскн предлог 
према тплге буиету претставља једно 1сман>ење за о- 
ко 12%. Отуда je јаоно да данашнуц предлог буџета 
ne претставља стаље сагласпо стварности. Господо, 
у садашнувм буџету предвиђена су смањења »од no 
средипх пореза. To предв111)а11.е je меии потпуц 
јаоно. Потрошн>а артикала који подлеже посредно! 
порези, царипама, трошарипи, монополу и тако;- 
ма, смањила се и самим тнм су смањени приходи 
којп су се очекивалп да се добпју од тих облика 
пореза. Али, господо, није имало места повећавапл 
пепосредне порезе. Сваки буџстскн предлог мора 
да има извесну логику у предвиђаљу и то како ii; 
страим прихода, тако и на страни расхода. Буџет- 
ски предлог предвиђа смањење прихода у насту- 
пајућој годнни од лржавних приврелипх предузо- 
ha. Али, државна привредпа предузсћа воде се no 
пачелу предузећа народнога газдииства. Кад се 
призна да су та предузећа пого^еиа и ла he пока- 
затн смањење у прнходима, онда, господо, настаје 
miranje, како да се нађе оправдање томе и како „■, 
je могло узети да поједнна предузећа кародне еко- 
номије показују виткове прихода. Kao трећа кон- 
статација, господо, било бн то, да наша иародна 
привреда ne пружа иашем народу пореску cnarv 
или јасније речепо. ла наш народ у садашњици 
иема пореске снаге. Господо, шта je то пореска cna- 
га? Пореска 'снага претставлуа onaj вчшак од ипцп 
оналног иародног или индивидуалног дохотка KO- 
JU ое добива no одбнтку трошкова за издржаваље. 
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AKO je »ia пр. отмао само 100 дииара a трошио 70, 
онда би његова порсска снага била 30. To je чист 
вишак. Ja, господо, тврдим да тога вишка нема ни 
у народиој im у инднвндуалној економији, то јест 
народна еконо-мија raj вишак не пружа. Да то по- 
тврднм, послужићу се рачунском и логичком опе- 
рацијом. Узима се да je namer народа у доба no- 
вољне коњунктуре у привреди >т<упан доходак из- 
носио 70 милијарди днпара. Сад се каже, да je ње- 
гоп укуиап доходак 35 иилијарди. Ако je, господо, 
и.сгпп доходак онда био 70 милнјарди динара, то 
значи кад би се извршнла рспартицнја, добило би 
се једва као доходак од 6.000 динара с главе на, 
глапу. 0[гда се узимало, стручи.аци су тако узима- 
ли, да je игии народ оД целокупног свога дохотка 
спега трошио 70% a TO he pehu да je трошио 50 ми- 
лијарди и да je преостало 20 милијардн; или да je 
просечно трошно свакн чоиск код нас од богатог 
ло сиромаха no 4.200 дииара годишње иа издржа- 
ваи>е. Дакле, 20 •милијарди дипара преостало je. 
И то je била н.огопа порескл снага. Пореска снага 
народна или. 1800 динара од индивидуалног дп- 
хотка — порсска сплга сваког појслинца. 

Господо, сад се доходак смањује на 35 мили- 
јарди. Кад сс дообом мндивидуализира, 10нда из- 
лази да виииса и нема, јер би сваки имао само no 
дииара 2.500 дохотка, a то je доходак са.мо за n.c- 
гово издржавање; јер 2.500 динара мап.и су од 
4.200 за 1.700 динара a 6д 1928 и 1029 голпне, кад 
je иародии дохолак достизавао највећу цпфру, ку- 
повпа снага namer динара није се за толико пове- 
ћала. Ласно je. према томе, да je стандард живота 
пао. Његов стандард живота није бпо im у полет- 
иим годинама прнвреде богзпа какав. И опла сс 
сматрало и сматра сс да je nam народ сиромашан 
народ. AKO би цео доходак трошио, опла бп стап- 
дард живота бпо врло низак. Отуда, господо, no- 
CTojehe порезе губе, код таког стања сгвари, зпа- 
чај и карактер порезе. Јср, ако се tone join и дакас 
и дал>е задрже карактер пореза, то зиачи да се узи- 
ма и ол минимума за егзисгенцију, и онда се самим 
тим гћихов стапдард живота своди na стандард 
беде. 

Господо, после ове три констатације да пре- 
fjCM на one мере, које je Крал>евска влада, односпо 
носилац Љиие фииансијсме политнке код вас прс- 
дузимр® у цил>у да 6vi.ieT доведе и одржи у равно- 
тежи. Te 'CV мере двојаке: јелппма се ишло na сма- 
\иење расхода, a другима се ишло na повећап>е 
прихпда. Kao карактеристика свпх ових мера, мо- 
же се peh« да су од прелазног негативиог значаја. 

Господо, уттеде cv вршопе v првом реду na 
смпњеид' државпих издатака. Смап.еп.а cv вршена 
код стварпих издатака и код личпих излатака. 
О»го mro чппк KpvrocT, иееластичиост једиога 
буџета, то micv стварни издаци, него то cv изда- 
ци личпи. ,Iep материјални издаци код бупета при- 
лагоћепи cv увек приликама; onu долазе na пиво 
пијачних цена. ТПто се тиче личппх издатака, omi 
cv пезани за закоп и опи без промепе закопске ire 
Morv бити смап.епи. Господо, ттедње се пппсе- 
ћамо онда кад скпро немамо од чега да плаћамо. 
Смањење државпога буџета значи смањење др- 
жавгге делатпости na културпом, просветпом и 
привредпом пол>у. To ie, господо, заиста једпо 
зло, али једиио пеизбсжпо зло. Господо, чи- 
ir.ene су уштсде na чииовничким плата\1п. 
Вели    се    да    ту   и    na    тој   птрани   не   треба 

правити BHine уттеде. Посподо, ja морам да на- 
помепем,    што се тиче чиновничких плата, како 
се гледа на то у земл^ама Западне Европе. Недав- 
no na томе питању две су владе у Фрапцуској па- 
ле. Тамо Народпо претставтпптво ne допушта да 
се плате смањују. У Швајцарској пре 3 месеца на- 
род je ад реферепдум, дакле гласањем, одбацио 
предлог владе o смањењу чиповпичких плата. Сад 
je франЦуски    парламенат дао овлатћеП)е својој 
влади да уредбом са закоподавпом моћи изврши 
и рети буметско пптап.е,    али уз једпу резерву: 
да се чиповнпчке плате ne смањују. Господо, овде 
cv г. Мппистар финансија и други казали да су 
чиновничке плате такве, да су оне мање него чи- 
новничке плате у другим државама. Сматрам, да 
ово nopehen.e mije баш na своме месту. Др\те зе- 
мл>е имају развијенију привреду, њихова привре- 
да даје више, и општи   животии   стапдард цело« 
купног становништва тамо je всћп na, следствепо, 
и положај и стандард њиховог чиповтпптва мора 
бити Beiin. Mn морамо вршпти nopeheme код своје 
куће: чиновничке плате морамо мерпти са прихо- 
дом nnme националне привреде. И да видимо да 
ли су onu у складу,    да ли чиновничке плате ту, 
упоређене у нашој националној привреди, ne дају 
пзглед дисхармоппје и несклада. Господо, прика- 
зано je да има 330 хил,ада платежпнка, службе- 
ника n других који примају плату. Tv има и са- 
мпцл  и  оцспа  породпца.  Али узмимо с  једпо na 
друго да их укупно има мклион. Omi се плаћа.|у 
из државне касе са no 5.000 динара, a то ће pehu 
■'n  ie HHNon редоини прихзод с глве na главу no 
5.ОПО динара. Лко се целокупно даваЈ^е буиетско 
одбије ол VKvnnor националног прихола, опда о- 
craie ла je пшпссчап иидавидуални приход у ma- 
moj земљи 1700 динара. Значи да спи дп\ти гра- 
Кзии наше државе, тргоппп, занатлије, зсмл.орад- 
ници имају ппиход од 1700 динара, a та само чи- 
новници имају плату и приход ол 5.000.    To je, 
госпо-io, олнос: кпо један ппема тпп. Чиновничке 
су плате, према томс, тпи nvra бпл>е и три nvra ве- 
ће no што cv инливидуални приходи осталих ре- 
дова v нашој земљи. 

Гогпогто. ja ne кпжем да cv чиповпичке плате 
велике. Тоеба се увек старати да се чиновницима 
п.ипу такве плате. да опи њима 6vjiv задовољки. 
Али остављам впма да пооцените. ла лч ппчело 
пппотпе солидарности ne захтева jom жртава од 
чиновника. 

Господо, ударене cv попезс. Попоћапч cv ста- 
пи a 'ci^n-pomi rv и неми мппп попогк'4 обЈгипи. Ja 
Morv тврлитп да cv ти повп попези ocvlienn na 
неуспех. У потврду тога могу да павелем случај 
га такоама. Таксе cv шсквећане, али се у прорачуну 
буџетском показало та one nnrv дале ono mro се 
од њих очекивало. To ie судбина новећања no- 
пеза v времену деппесије: v колико се диже сто- 
па. v толико прихолп пада}у и висппп тако сма- 
нлених ппихола измиче испод удаоа nono стопс. 
У потврлу тога позивам се и пд статистикУ Не- 
мачке којп jo од 1020 голине стално попећпвала 
eno непосредне попозе, na je. и V3 ппког тога по- 
већања, укупан износ ниплате попоспелпих nono- 
за сишао на половину, Госпочо, у данашњим ппи- 
ликр.ма, Koje cv окарактеписане кпизом и ниским 
нииоом nopecKiiM, јавип Љинансијска политика Ko- 
la иде за пореским рефоомама, увећањем старих 
и стварап>ем    пових    пореза да би се дотло до 
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прихода, осуђена je на неуспех. Обично се каже 
да министри (|)1ге1а«сија могу ммого. Ja верујем 
да министри финансија могу много, али само у 
годипама привредних полета. Они сво.јом поре- 
ском техником, помера11>има и оптерећенлша од 
једних na друге, могу да створе Бе«тнке приходе. 
Али у доба прмнредних депесија omi то не могу 
да учине. 

AKO би се допустило да ово пиркажем у јед- 
нрј фигури, ja бнх све пореске обвезинке снмбо- 
лизирао у једпој пореској кокошки. У доба кад 
ова кокошка има пупо nepja, то се пер.јс може 
овда-онда и чупати, a да ona то ne осети. Али, 
господо, nama пореска кокошка je сада без nepja 
и нема тс пореске техпике пи маште najcjajnnjcr 
пореског технИчара који би могао сада од ње о- 
чупатн nepje. Логпка и природа саме стварп na- 
лажу, да мп нашу п-ареску кокошку остаЕИмо да 
joj пово nepje порасте. 

Господо, у Фикансијсмом закопу садржана су 
овлап111Сња за вршеп.с пеких уштеда. To ic једпа 
финансијска реформа. Истина, та финансијска ре- 
форма пије наглашена, али no ширини смисла ад- 
министративне реформе мцслим, да je и ona ту 
обухваћена. Сматрам да je то редовап пут и ако 
се осврпсмо na историју спета, мп lieMo видети 
да се после пзвршепих административних рефор- 
ми пошло папред. Алп, господо, пека ми буде до- 
пуштепо да у пранцу извршеп.а тих уштсда и ме- 
ра, које те реформе треба да створе, учипим пз- 
necne сугестпје. 

Код пптања финансијске ре(|)орме ja бих 
предложио: прво, да се детал.по, стручњачки из- 
npnin процепа издашпостн свакога пореског об- 
лика, n да се na тај пачпп дође до сумарпог npn- 
хода који пародпа прнвреда може јавпој управи 
да ставп na располагап)е. 

C друге страпе, господо, да се направи ранг- 
листа свију потреба, да све те потребе no рапг- 
листи буду задовол.авапе, да се ne деси, као што 
сс сада дешава, да прворазредпе потребе ne nal)y 
места и ne нађу задовољења, a потребе са нижпм 
квалитетпма буду задотол^ене. Господо, ову меру 
треба предузети ако смо у присуству одлучне и 
јасно исггољеие же.^.е да ое пде у штедп.у. Лер, 
ииаче, ако такве жел.с нема, циљ ове мере n из- 
iioI)cn.e п>езппо био би јалов посао. 

Kao другу меру финансијске реформе пред- 
ложио бпх, да се cna давап.а од страпе парода, 
одпоспо сва државна примања каналишу и нађу 
свога израза у буџету, тако да буџет буде сипте- 
за свпх примања и свих давања. Сада, господо, 
тако није. Има многих давања, многих јавиих да- 
жбина, које ne палазе израза у бупету. Таква су 
сва дава1ва парода у облику разних фондова. по- 
реско-егзекутивни, опијумски, no закону o лову, 
као и no мпогпм другим законима. 

Kao трећа и најглавнија мера било би цели- 
сходпо раздел>ивање прихода између државе и 
самоуправних тела. Ова мера од далекосежпог Je 
значаја. Господо, ona би npno деловала ла се nn- 
зак порески морал подпгпе. Ta деоба би учинила 
да би се код парода појавила већа вол>а за cno- 
шењем јавних терета. Низак морал je једпа мана, 
као IHTO je n друга мапа велпко расположеп^е код 
свих државних и самоуправних oprana за троше- 
њем јавпих    средстава.    Ова бп мера створпла n 

Belin ocehaj штеднЈв код тих oprana. 
Сем тога, господо, ова бп мера имала и зна- 

чај за смањеп^е броја особлза. Ja, копкретпо да се 
изразим, ту мпслим да би та мера имала да иде 
тако, што бн се земл>арппа и кућарина препусти- 
ле самоуправним телима. Због земљарипе и кућа- 
рипе ми држимо чптаве пореске устапове које 
скупо коштају и -које у неким малим срезовима 
пстипа ne зпам сад, али су раније трошиле цело- 
купну државну порезу, које су, с једпо na друго 
несумњиво и сада перептабилпе. 

Господо, код административне ре(|)орме ja 
бих указао на извеспа пачела којнх администра- 
тивна реформа треба да се држи. Прво начело 
било би пачело рептабилпостн. Државу ваља по- 
сматратн као једпо велико, пацпопалпо предузе- 
he, a то држаиа n јесте. И отуда сви опи резулта- 
ти и искуства из приватпих предузећа и нацио- 
налне скопомпје, треба само мутатис мутандис 
препетн и применити н na државу. 

Kao први услов код предузећа гледа се на 
рентабилитет. Предузеће треба да je рентабилно 
n да можс да опстаие, трсба да од укупне су.ме 
својих издатака ne трошн na личне издатке више 
од 6—10%. Господо, рекло би се: ono што je режп- 
ja у предузећу, то je буџет у држави. Наравно, 
господо, има мпого сличпости, али та сличност 
пије потпупа и до краја. Државни бупет, onaj 
nam прорачуп, према укупној суми националног 
прихода, noneo се na 22%. Сам тај факт показује 
да нациопалпо предузеће, што се држава зове 
пије рентабилно. Господо. шта то значи? Значи 
да треба извршитп реформу дри(авпе администра- 
ције mro пре и то такву реформу да се државна 
адмипистрација упрости, те би то ииало као по- 
следицу смањење личпих издатака. Друго начело, 
то je пачело ипдивидуалпе одговорпости у држав- 
noj службн. Код nac сада постоји колектпвпа од- 
K-ORopnocT, одговорпост која нма за подлогу са- 
радњу. Сваки посао готово мора да се сврши са- 
радњом Bunie службепика. Колективна одговор- 
ност која тражи сарадњу, показала je у пракси 
великих недостатака. Тако кад једап посао успе 
или кад једап nocao ne успе, не зна се тачно 
чијим je најважнијим утицајем успео, односно 
чијом je кривицом дошло до неуспеха, и тако се 
заслужни ne награђују, a кривци избегапај\' ка- 
зну. Колективиа одговорпост у пракси значи да 
одговорност ne постоји. Сем тога том n таквом 
колективпом одговорпошћу изазива се код слу- 
жбеника трење, суревп>11вост, избегавап^е посла, 
niTO се na крају крајева одразује врло пеповол>- 
no no саму државну администрацију. Господо, 
као треће начело ja бих указао na иачело да сва- 
ки чиновник, да сваки службепик државни мора 
бити задовол>ап својом платом, мора бити задо- 
воЛ)ап, и то треба да се издигпе na степен једне 
догме у примепи: ие сме ни једап чиповпик ни v 
ком виду из државпе касе да поред плате има 
jom штогод. Господо, двоструко, троструко и ви- 
шеструко награђивање на рачун државис касе. 
трострука je штета. Прпо, из социјалних обзира: 
једаи човек који je упослеп na два и тпн места, он 
сигурпо у време беспослппс n приврсдпе дспрсспје 
заузима једно мссто пеупослспог човека. Дру- 
го пз самих службеинх разлога упослење једног 
чиповпнка na вите места    са вшпе прнхода иза« 
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зива запист и сурепњиност код ругих чиновника, 
и други чиновници који би мначе били уредни и 
вредни na својим дужностима, постану лењи и 
аљкави. Најзад и са чисто етичких обзира не треба 
да буде, јер упослен чиновник на nimie страиа, 
онда кад он у ствари може да npmn само једну 
дужност, јесте у ствари корупција одозго. Треба 
да се прокламује као једио државпо начело да 
чиновинк целокуппим својим физичкпм и мнсао- 
иим биКем има да прнпада једној дужпости, која 
му je редовна и за коју je постављен. 

Господо, ту код административне рсформе ja 
би указао jom na двс ствари. To je, прво чинов- 
ничко напредовање и чиновничко пензионисање. 
Ви сте видели у буџету да je код те партије по- 
већаше за 185 милиона динара. Онда кад се на свс 
\roryhe начиие траже уштеде, кад се налазе уштеде 
и оиле где ire треба и кад се на ове могуће пачипе 
тражи да се повећају гтриходи, заиста неразумљиво 
je и за сваку осуду да се повећавају расходи na 
личие издатке. Админнстративиа реформа треба да 
пде за1 тнм да v случају напредовпи.а чиновника 
зауставља и повећање њихове плате за све време 
привредне депресије. To захтева) начело народне 
солидарности од чиновника. 
Што се тиче пензија, ja сам за то н то бих и 

предложио као једну меру, да се изврши ревизија 
свију пеизија. Речено je ла би једна таква админи- 
стративпа мсра била вређање стечеиих права. A ja 
бих рекао да смо ми овде та стечспа права у miurc 
махова повредилп. Кад се узме у обзир, na какав 
су начнн пеки људи дошли до пеггзија, опда би ре- 
визија пензопера, свестраиа, потпупа, дала несум- 
п.иво извсспе уштеде. Ако се ne би дирало у њихо- 
ве плате, свакако ne би се вређала стечспа права, 
са.мо ако се укппу свм њихови лодлтцп. 

Иајзад, административна реформа, и ако бп 
се она'ур'едГ)олаи1Г!), кабинетсжи вршила, добро 
смислила, да буде у пракси добро пзведепа, треба 
да буду људп чврсте руке, јаке вол>е, глувн и сле- 
пи за све поједипачпс иптересе, којп пису у складу 
са интересима државе и пациопалпе целине. 

Господо, у вези са буџетскнм пнтап.ем јссте и 
пародиа привреда. Од развптка народне прпвредс 
зависи, да ли hc она моћи и у којој мери да пздр- 
жи један буџег. Једна развијена привреда може 
ла пружи мпого већа сретства него »еразвијена. 
Ла могу рећи да je наша земља сиромашна, са вр- 
ло иеразвпјспом привредом и да ona даје врло ма- 
ло. Господин Мииистар финаисија je овд€ указао 
v споме експозеу na околне землЈе које имају мпо- 
го веће буиете пего nam. Истппа je, госппдо, али те 
земље свакако да имају n развијеиију привреду. 
Ja ћу да вам укажем, поред онога nno je г- Miinn- 
стар указао, још пешто n да пзвршим упоређења 
са Италијом и Француском. Италија има 8 пута ве- 
ћи буиет него ии, a Француска je имала 15 пута 
већ ибуџет псго т\. И ако су и једна и друга три 
пут само nelic од нас. Али то поређење не зкачи 
још ништа, док ne би упоредили nam национални 
доходак са њиховим и тако видели какао пм je 
респевстивни однос. Ja попавл.ам да смо ми сиро- 
машна земл>а. У најбољем полету целокупни npn- 
вредни доходак nam износио je 70 милијарди. Taj 
национални доходак давао je 20 милијарди као no- 
реску cirar-y. Али, господо, национални дохолак и 
пореска     снага     cfoje    у    обрпутој      сразмери. 

AKO национални доходак пада ^t преполовлЈаЂа се 
онда порееке спаге пема, али ако национални до- 
ходак скаче, опда пореска смага ne скаче барабар 
са националним дохотком, него у гтрогресивној 
сразмери, скаче два пута више. Наапример узмимо 
примср малопређашњи да једап чсхвек привређује 
100 дппг.ра, n да од тпх ion динара он троши 70 
дипара, a 30 оставл^а. To 30 дппара претставл>ају 
њстову пореску спагу. Али узмимо да он развије 
своју делатпост n д i удвоји своју прнвреду, na да 
уместо 100 динара зарађује 200. Његова лична no 
тропш-а тада ne би се удвпјила, него бп бпла пп- 
већана са 10 динара, јер би он троишо свега 80 
динара. Али 11>егова пореска снага биће чсгири nv- 
та већа; 120 дипара. Јер ако бн узели да би се, по- 
већањем наше прпврсдпе делаггности, nam пацпо- 
пални доходак удвојио, онда би nama пореска cna- 
га четири пута скочпла. Гооподо. какав je ii.iin стаи 
у погледу пародпе привреде? To je став човека 
скјпптеппх руку. Оставпли смо да ствари иду како 
иду n да саме no себи траже своје рсшеп.е. Докле 
рушилачке спле у привреди, које су nac довеле у 
у садашње стање бсде, буду jom дејствовале, за 
сваку je осуду да сс остави да ствари саме од се- 
де добијају решење. 

Допустпте мп да ту мпсао и фигуративно прп- 
кажем. Замислите једап чамац na једној |ieuii ca 
водопадом. Чамац иде n у њему управљачи. Ако 
управл.ачп ne би благовремено скренули чамац, on 
бп се за час пашао у бездапу водопада. Због тога 
кажем да je потребпо да се изврши преорпјепта- 
nnja name прнвреде, да се, попут оних тежњи које 
су зпатпо деловале na name суседе, отворепо прп- 
ступи стварању извесних организама који имају 
да испитају народну привреду и њу упуте путем 
просперптета. 

Допустите да се сада задржим na пшеппчпом 
проблему. Пшеппчпп проблем због п.еговог вишка 
претставља n јесте међународни проблем, и као 
такав може да добпје само међународно pemen.e. 
To решење траженр je na међународним састанци- 
ма од Рима до Лопдопа, n веК je пет годппа, како 
тај проблем никако решење na међународном фо- 
руму ne палази. Не можемо очекпватп пнкакве Ko- 
pnene последице, јер споразум у Лопдопу тешко 
да he се остварити. Алп и ако бп ее raj сморазум 
n остварио, морамо водити рачуна o измењепом 
стању у прпвредп. Све земље увознице пшенице 
активирале су своју производњу тога артикла 
дотле, да су у томв правцу постале земље које 
више не увозе. Неостаје пишта друго, пего да то 
питање тај проблем пшенице претворимо у nam 
унутрашњи проблем.. Тако ћемо смањити пропз- 
водњу пшенице и на raj начин тај 111)облем учи- 
пптп да буде само проблем паше земље, 

Друго питање јесте, да се иптереси пољо- 
привреде доведу у склад са интересима наше до- 
маће индустрије. Ми имамо у извесним крајевима 
развијену индустрију. Ta индустрија je у главном 
инвестиција страног Есапитала. Незнатан део je до- 
маћи. Али што je најжалосније, та индустрија naj- 
већим делом снабдева се са сировинама пз ино- 
странства, и ако се те сировине могу култивисати 
код nac у земљи. Ha тај начин такву индустрију 
ne можемо пазватп домаћом. Јср замислите само 
случај некога рата или нзоловапост екопомску, за 
час бп се те индустрије, напредне и радне, прство- 
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риле у старо гпожђе. Да вам кажем за то само два 
примера. 

Прпи пример имате са уљаном иидустријом. 
За уљапу нндустрију као снровина je семе од буи- 
девс и семе од суицсжрета. И једно и друго ссме, 
и једна и друга бнљка расту код нас. Суицокрет 
расте и no врзииама, a међутим у пракси се добија 
из иностраиства, и ако би се са мало пажње, труда 
и напора могла код нас нзвести култура ових двеју 
б11л>а1<а. 

Исти je такав случај и са рицинусом. Рицину- 
сово ул>е u та ипдустрија има нарочити задатак у 
везн са народном одбраном. Рпципусово ул>е ства- 
ра се од ртшнусовог семеиа. Hama иидустрпја ту 
сировипу добпја чак из Индије. Девизпе тешкоће 
натерале су фабрикапте, те су дошли у везу са 
поједншш произво^ачима, и тако се показало да 
та сировипа може врло успешно да буле код нас 
култивисана. Главни задатак наших привредних 
мииистарстава јесте да испита све привредпе мо- 
гућиости н да нашу привреду упути путем про- 
сперитета.' 

Господо, прошле годиие, задржао сам се више 
иа финанснјском закону. Стара  пракса je рђава: 
да се у финански закон уиосс ствари које нема.ју 
никакве непосрсдпс везе са извршсњсм буиета. Ту 
лолазе стварн које се убацују са стране, које има- 
ју врло мало илп никакве везе са њим. Са њим се 
мењају и друге законодавне материје. Тако уба- 
чспе у финансијски закон на један брз сумаран и 
лак начин добијају законску силу. тако се десило 
оно, o чему je јутрос било говора, да су нзвесии 
уговори. неви^епи и иеиспитаии, за закон оглаше- 
ни. Крајње je време да се те рђаве иавике из про- 
шлости искорепе. Господо, државна организација 
je највећа друттвена организација. Она je гаран- 
ција за личност, имање и породицу. Кад настане 
крваво разрачупавање у рату, онда се дају и нај- 
скупл.е жртве — жртве у крви. A ми се дапас на- 
лазимо као у једном рату, то je економски рат, 
рат свију против свих. У такврм рату морамо да 
се одржимо и да истрајемо. Kao у оиом рату где 
су крвава разрачунаваља тако и у овом економ- 
ском рату, морамо бити споемии и готови за под- 
ношење највећих жртава. Тако ако би порези мо- 
ментално изгубили карактер порсза, то je једиа 
нужност за одржаваље саме државе. И кад се пи- 
тање тако постави, a ono се једино тако може по- 
ставити, опда, господо, поред свих  мана које су 
мане истакпуте у тежши да се створи једно идеал- 
но pcineihc буџета, морам бити за буиет. 

Пптпретселпик др. Авдо Хаганбеговнћ: Има 
реч ппролии посланик др. Стане Рапе. 

Dr. Stane Rapc: Gospodo narodni poslanici, 
neka mi bnde dozvoljeno da u raspravi u državnom 
budžetu 7.i\ 1934/ЗБ cod. uzmem učešća i ja, pa da 
iznesem ovde pred vama ne toliko kritiku samog 
proračuna, već misli koje izražava naš narod u tome 
momentu i koje mislim da treha da ču hi svi i mi iz 
vladine većine, pa i drucovi iz opozicije. 

Naša zemlja je izrazito izvozničko-zemljorad- 
nička zemlja. Stoga i napredak privrede u mnogome 
zavisi od mogućnosti izvoza u većim razmerima. 

Pored pitanja dobrih komunikacionih srestava i 
onih opštih drugih srestava, uspešan izvoz zavisi od 
mogućnosti da naši produkti konkurišu na inostra- 
nim tržištima. 

,Od  izvoza  zavisi  naš  bilans  plaćanja,   a  bilans 
plaćanja je sam po sebi od uticaja na naš nacional- 
ni novac. Naravski, zavisi uspeh našeg izvoza od ugo- 
vora sa stranim državama, pa smatram za potrebno 
da  u vezi sa tim, kao poslanik pograničnog sreza, 
koji  živi  jedino  od prodaje drva  i  industrije  drva, 
t. j. od svoje šume a vrlo malo i od stočarstva, n:i 
ovome mestu utvrdim da se sa strane naših delegata 
koji su sklapali trgovinski ugovor sa Italijom nije u 
dovoljnoj  meri pazilo  na činjenicu da  treba   državi 
osigurati izvoz drva u svakome pogledu. Posle ko- 
njunkture industrije drva, nastupile su godine propa- 
danja, a time osiromašenja našeg naroda, koji je po- 
sednik šuma pa i onog malog čoveka, koji je zara- 
dio sa prevozom i samo se tim radom izdržavao. Ma- 
lo se sada počelo    osećati    poboljšanje,  a pošto je 
pravljena ova velika greška, koju sam napomenuo, 
narod u Dravskoj banovini nalazi se pred potpunim 
upropašćenjem. Ne samo da u ugovorima nije spo- 
menuta mogućnost privilegiranog izvoza našeg drva, 
već se očekuje da će se na drvo uvezeno iz Jugosla- 
vije pđdignuti uvozna carina, tako da nama neće biti 
moguće konkurisati na inozemskim tržištima u ceni. 
Ako sada naš čovek vidi, kako se kod trgovinskih 
ugovora zaboravljaju pogotovu životni interesi nje- 
govi  i kad vidi da naše prijateljske  zemlje  kupuju 
drvo u svim mogućim doskora neprijateljskim drža- 
vama, a u vrlo malom obimu kod Jugoslavije, tada 
je, gospodo, sigurno teško ako ne nemoguće protu- 
mačiti  ovim bednicima,  zašto je  skoro  došlo  dotle 
da, ako želiš da prodaš drvo, treba da daješ kupcu 
pored drva i pare. samo da bi ih uzeo. Izgleda zaista 
preterano to što kažem, no u mome srezu desili se 
slučajevi da su pojedinci, koji su trebali pare za ži- 
votne namirnice ili za plaćanje poreza, uzalud molili 
trgovce da kupe drvo i ako su ga davali po ceni od 
1.50 po m.s 

Zamislite,   gospodo,   da  seljak  koji   ima   svoje 
imanje u šumi, mora da gleda kako mu se prodaju 
krave i volovi, i to po nemogućnoj ceni, kako bi se 
time plaćali državni porezi, onda ćete videti da tre- 
ba biti zaista junak da se digneš u odbranu upravnika 
ove države i da tumačiš sadanje stanje. Pa i ako se 
sve to događa, naš čovek ipak vrlo dobro zna, da 
treba državi dati uprkos svemu, ono što joj dueuje. 
ne može samo da razume logiku finansijske  vlasti, 
koja njegovo imanje prodaje ispod svake cene, tako 
da ne dobija pokrivene ni dužne poreze, ni troškove 
oko ekzekucije, pa time upropašćava i samu držav- 
nu imovinu. Iz redova samih tih bednika dobiju se 
predloži koji najeklatantnijc pričaju o požrtvovano- 
sti  našeg  čoveka,  pa  mi  dopustite  da   iznesem  na 
ovom mestu samo jedan primer, jedan jedini pred- 
log, koji sigurno najjače osuđuje opoziciju, koja že- 
li  da se na trošak  nepovoljnih  prilika  pravi  popu- 
larna, a koji i nama i našoj vladi mora biti oštar me- 
mento da učinimo sve što je moguće, da se  očuva 
naš seljak od upropašćenja. On predlaže da se u slu- 
čaju da je prodaja neizbežna, na svaki  način  one- 
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mogući da sa finansima dolaze na prodaju sunmji- 
vi tipovi, koji se bedom našeg naroda koriste da bi 
se obogatili i kupuju, kako se to u mome srezu de- 
silo, par volova, kojih je vrednost medu braćom naj- 
manje 8.000.— dinara za ciglih 1.200.— dinara, na- 
kon čega ih, naravski, prodaju sa par hiljada zarade. 
A da takvi tipovi zaista dolaze, /vanično se utvrdilo 
i nema sumnje da će, ako blagovremeno ne onemo- 
gućimo takvu kradu imanja, doći do obračunavanja 
na terenu, koje može imati neshvatljivih posledica za 
čitavu našu državu. Prodaja neka se izvrši samo kva- 
lificiranom trgovcu a ukoliko to ne bi bilo moguće, 
neka erar kupuje za sebe po ustanovljenoj ceni, po- 
što i onako mora da kupuje meso za vojsku i sigur- 
no ga u slabijem kvalitetu mnogo skuplje plaća. 

Kako vidite, gospodo, naš narod uvida potrebu 
da se vrši u slučaju nužde prodaja, no on opravdano 
moli da se, kad je već prodaja potrebna, ne upro- 
pašćuje narodno imanje u korist lupeža, već neka 
ima i država od toga koristi. Da se postupa prema 
ovom predlogu, ne samo da bi porez bio u potpuno- 
sti plaćen sa svim troškovima, i sam zemljoradnik 
od onoga, koliko je za prodatu životinju dobio, pri- 
mio bi višak, te prodaje ne bi tako teško osetio, a 
napokon i naša vojska imala bi jeftinu i dobru ishra- 
nu. Ja molim gospodina Ministra l'inansija da raz- 
misli o pomenutom, da se vidi apsolutna lojalnost 
našeg čoveka, pa da se na drugoj strani naš narod 
ne tera nemogućnim postupkom do uverenja, da mu 
se sa strane same države čini nepravda. Ako se po- 
stupa na predloženi način, koji, naravski, nije jedi- 
ni, po kome bi se moglo postupiti, država bi od 
toga imala i materijalne i moralne koristi, a naš se- 
ljak ne bi ni ovu tešku meni shvatio kao akt ne- 
pravde i neprijateljstva, već kao jednu nuždu, kojoj 
treba da se u sadanjim prilikama pokloni, u inte- 
resu celokupnosti i opstanka naše države. Time bi se 
izbeglo i to da se kod nasilne prodaje favoriziraju 
sumnjivi tipovi kao kupci, pa na kraju i to, da se 
spreči stvaranje mentaliteta, koji je uperen protivu 
svega i iz kojeg vrlo lako može doći do neželjenih 
sukoba. 

Ako, gospodo, već na sve načine tražimo, kako 
bismo podigli količinu novca u državnim kasama, 
onda moramo poći ne samo na taj način da dono- 
simo narodu nove namete, već da i praksu koja mno- 
go košta, stvara neraspoloženje i upropašćuje narodno 
imanje napustimo, pa da predloženim merama šte- 
dimo kod državnih izdataka i u isto doba štedimo i 
imanje svojih državljana. Neka mi dopusti gospodin 
Ministar da ga u ime tog dobrog i svesnog našeg 
naroda zamolim, da o stvari razmisli, pa da prede 
jednom od čistog birokratskog gledanja na 
vodstvo državnih finansija i na shvaćanje psihe na- 
roda, te preko te na traženje načina, kako bi se mo- 
gao sa stvaranjem raspoloženja u narodu postići što 
veći uspeh pri spašavanju naših finansija i naše pri- 
vrede. 

A još nešto bih htio da progovorim sa time 
u vezi. Stalno imamo da čujemo o potrebi poveća- 
nja našeg izvoza. Govori nam o tome i sam gospo- 
din Ministar, a govorimo to i mi sami, gospodo. 
A kada dođe do prakse, kada nam je najvećom mu- 

kom uspelo da omogućimo prodaju svojih produka- 
ta u inostranstvu, onda dođe birokracija i upropasti 
sve što smo najvećim naporom sagradili. Evo pri- 
mera, gospodo: 

Teškom mukom uspeli smo u mome srezu da 
naučimo narod na potrebu racionalnog gazdinstva 
i u pogledu stočarstva. Osnovana je zadruga, kojoj 
članovi imadu da svakog jutra donesu količinu mle- 
ka, kako bi onda ta zadruga za seljake mleko ili 
preradila ili prodavala u stanju kako ga je primila. 
Nekoliko hiljada litara mleka svakodnevno donosi 
seljak svakog jutra ovoj zadruzi i uspeli smo da 
ga po vrlo povoljnoj ceni prodajemo u Trst. Sva 
količina dnevno ima da se plati kod preuzimanja 
na našoj teritoriji. Da se mleko ne bi kvarilo, po- 
trebno je da se sa autobusom brzo preveze kupcu, 
i tako je došlo do molbe da se odobri kupcu iz Tr- 
sta da svojim autobusom prede granicu za deset ki- 
lometara, te o svom trošku odveze mleko u Trst. I 
ako je očigledno da imamo od takvog aranžmana 
koristi, jer suma iskupljenog novca za mleko u go- 
dini iznosi više od milion dinara, prave se poteškoće 
time, da se ne izdaje dozvola za prevoz autobusom, 
jer da je time oštećena naša železnica. 1 ako sam 
ustanovio da na našoj teritoriji železnica nema da 
prevozi prodalo mleko ni punih 10 km., pa da se 
pored svega toga mleko i iskvari, zbog čega će za- 
druga morati da taj izvoz prekine, nisam, gospodo, 
u interesu naše privrede mogao postići da se dade 
dozvola za prevoz. Za cenu možda kojih 10.000.— 
dinara na godinu na voznim troškovima na železni- 
ci, pušta se da propadne iz državne blagajne izvoz 
od par miliona dinara. 

1 to mi je, gospodo, nemoguće protumačiti naro- 
du, zašto takvo postupanje, pa ne mogu ni sebi, go- 
spodine Ministre, da ulijem u glavu da je to dobra 
i pametna politika. 

Na drugoj strani postoji, gospodo, ugovor iz- 
među naše i susedne države, po kojem imadu dvo- 
viasnici prava da kupuju i na jednoj i na drugoj 
teritoriji životne namirnice u određenom pasu i od- 
ređenoj količini. Pošto je roba naših trgovaca bolja 
od one na drugoj strani, pa sigurno i zbog činje- 
nice da su naš; susedi braća koja su ostala nespa- 
šena, koja pak, barem od vremena na vreme, ako 
ne sebi, barem svojoj deci želi da omogući udisanje 
slobodnog jugoslovenskog vazduha, naravski, došlo 
je do toga, da se na našoj strani od trgovaca kupo- 
valo životne namirnice i nosilo tamo preko. Obično 
su to radila deca. Finansi susedne države, i ako su 
sve to primetili, pustili su da se deca slobodno kre- 
ću, naši pak graničari teraju tu siročad, i ako vrlo 
dobro znaju da se iz naše države nose životne na- 
mirnice za koje ostanu kod nas pare sa one strane 
naših granica. Ne razumem da onda, kad naša drža- 
va nema štete već ima od te prakse koristi, može da 
dopusti ovakav postupak, osobito kad se zna da će 
ta deca koju naši ljudi gone, zamrziti ovu zemlju 
umesto da budu vaspitani u ljubavi prema onima, 
koji su slobodni i koji žele i njihovu slobodu. De- 
silo se i to, gospodo, da je naš graničar uhapsio tu 
decu, te je predao karabinjeru, koji ju je na očigled 
naših vojnika pustio da se slobodno vrate kući, i ako 
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je baš t)ii imao pravu da ili kažnjava i zadrži iz go- 
re pomenutih razloga. 

Pitanje  naše straže  na  granici,  gospodo,  jedno 
je od najvažnijih ne samo zbog toga, što treba s\om 
snagom    goniti    švercovanje  i druge    nedopuštene 
stvari, već u prvome redu zbog toga, što treba na- 
rod  na  ovoj  i  onoj strani  granica  da  oseća  da je 
straža  za  njegovo dobro  i  njegovu sigurnost,  a  ne 
za njegovo  gonjenje.  Vaspitati  treba  naš  narod  da 
bude   svaki   pojedinac   naš   graničar   iz   uverenja   da 
mu je mesto jedino u našoj državi, ne pak da u to- 
ku godina dode do uverenja, da je branilac naše gra- 
nice nužda koju, i ako je zlo, mora podnositi, pa da 
pri tome oseća, kako bi sve lepše bilo i bolje, ako 
takvih ljudi tamo ne bi bilo. Kako je pak baš onaj 
dio  naše zemlje  koji  je  na  granici  prema  Italiji   i 
Austriji pre svega otvoren turizmu, t. j. osobite važ- 
nosti, da  na  takva odgovorna  mesta, gde ima sva- 
kodnevnog   dodira   ne   samo   sa   našim   seljakom   i 
braćom, već i sa stranim turistima, koji žele da udu 
u našu zemlju, da se u njoj odmore i nagledaju nje- 
zine lepote, dođu vaspitani ljudi ljudi koji ne shva- 
ćaju samo svoje dužnosti kao vojnici, već znadu da 
je njihovo mesto vrlo delikatno, pa baš zbog toga 
trebaju dobro vaspitanje. Ako se već na tu pogra- 
ničnu  trupu  troše velike  pare,  onda  molim  u  inte- 
resu  našeg  naroda   i same  države,  da  na  ta  mesta 
budu poslati izabrani ljudi, i to pismeni ljudi, da se 
ne bi desilo kao do sada da straža mnogo puta ne 
zna da pročita legitimaciju, kamo li da bi mogla da 
prema  svim  sa  kojima  dode  u  dodir,  džentlmenski 
postupa. 

Sigurno je, gospodu, da je pitanje graničara, 
pa ako hoćete i svili ostalih državnih naineštanika 
u onim predelima naše zemlje, na granici, veuma 
važno, pa da to nije resornu pitanje pojedinog mini- 
stra, već to pitanje postaje i kateksolien političko 
pitanje, kojim bi se morala baviti ue samo resorna 
ministarstva, već i sam Ministarski savet. 

Kazao sam već jednom da svi naši pokušaji na 
granici moraju biti poUinjeni jednom velikom 
cilju, t. j. vaspitanju naroda na taj uačiu, da bude 
time što najbolje osigurana naša granica. Prema to- 
me moraju i činovnici i svi državni nameštenici baš 
na granicama naše države biti najbolji između naj- 
boljih, a biti moraju pre svega nacionalni. Da mislim 
tu u prvome redu na naše učiteljstvo, naravnu je. 
Smatram, da politika postavljanja onih učitelja pre- 
beglica, koji su služili do pre nekog vremena sused- 
noj državi u pograničnim brezovima, niti je mudro 
niti je poželjno, niti sa jedne niti sa druge strane. 
Učitelji kuji su došli iz „preka", ne mogu biti na 
najeksponiranijim mest ima, ako su bili zaista Jugo- 
sluveni i zbog toga gonjeni iz susedne države, njih 
treba smestiti u sredinu naše države, ako su pak ne- 
pouzdani, onda, gospodo, još manje mogu činiti 
kadar nameštenika, koji ima da vaspita našu decu 
u jugoslovenskom pravcu. Neka mi bude dopušteno 
da sa tim u vezi ukazem na činjenicu, da se u Drav- 
skoj banovini, baš na granicama, postavlja pomenuti 
živalj, pa molim, pošto je to krupno pitanje cele dr- 
žave, da Vlada razmisli o tome, kako će u buduće 
da postupa odnosno kakve će direktive da da ban- 

skim uprava po tom pitanju. 
Gospodo, izneo sam lakta sa jednom željom da 

prikazem činjenice, kakve su da bismo ih mogli da 
popravimo pa da ujedno i vidimo sa kakvim pote- 
škoćama ima da se bori čuvek u narodu, kada mu 
je stalo do toga da opravdava, da konstruktivno 
radi a ue da iskorišćuje nezadovoljstvo i čini sve na- 
pore da odbaci odgovornost, pa da se popne na 
odlučujuće  mestu zavaravanjem  naruda. 

Ja sam du sada iznusio više ili manje poteškoće 
koje moramo da savladamo u našem radu, a koje 
se nama nameću zbog prakse koja se sprovada. Sa- 
da bih ukratko htio da prikazem stvari koje su nas 
mnoge iz Dravske banovine učinile zabrinutim i koje 
ne možemo da razumemo. 

Naravski, odmah posle osnivanja Jugoslovenske 
nacionalne stranke za ćelu državu, Dravska banovina 
bila je medu onima kuji su pre svega istupili da or- 
ganiziraju partiju u svim krajevima do potankosti. 
Uspeli smo da organizaciju sprovedemo na principu 
njezinog auturiteta, jer smatramo da je stranka ona 
koja ima da donosi odluke, a da smo svi mi koji tu 
.stranku sačinjavamo, saradnici na izboljšanju teškog 
položaja u kome se narod nalazi, pa da prema tome 
nije moguće niti je dozvoljenu da se prema starim 
navikama favorizira kult pojedinaca i u sadašnjici. 
Jedino tome principu da svaki naš član tvori bitni 
dio partije, da ima u svome krugu da pomaže naš 
rad, pa na kraju da aktivnu saraduje kud velikih i 
krupnih odluka, kažem, jedinu taj princip omogućio 
nam je da smu u svome radu uspeli. 

Kako pak ova želja u bližuj  prošlosti  nije  bila 
i sa strane odgovornih lica ovde u Beogradu dovoljno 
podvučena, ukuražili su se pojedinci i smatrali za po- 
trebno, da u Dravskoj banovini,, gde je bila saglas- 
nust u radu postignuta, počinju ličnu    politiku,    ne 
više   politiku  partije,  već  politiku  ličnog   autoriteta. 
A dopustite mi, gospodo, da sa ovoga mesta konsta 
tujem, da možemo u državi da priznajemo samo je- 
dan autoritet, a taj je Nj. V. naš Kralj, (Živeo! Ple- 
skanje) u stranci pak može da bude za nas opet je- 
dini autoritet naš pretsednik g. Nikola Uzunović (Ži- 
vici).   Kako  je   njima   nemoguće     bilo     preokrenuti 
mišljenje u partiji, u kojoj se pojedinci organizovali, 
svesni da jednom imadu pravo da saraduju i odluču- 
ju, počelo se sa dupuštavanjem  istupanja  pojedina- 
ca pa i čitavih organizacija sa čistu kulturnim i sta- 
leškim programom u političkim lutanjima i sa rešava- 
njem političkih problema na zborovima sazvatim od 
patriotskih  i  kulturnih,     te    staleških    organizacija. 
(Pavlic: To nije istina). Dozvoljavalo se i još se do- 
zvoljava da idu pojedinci, da udovolje svojim boles- 
nim ambicijama pod protektoratom vlasti u hajduke, 
pa da bez odgovornosti napadaju naš rad i rad same 
Vlade. Gospodo, stvoren je savez ratnika, kome  pri- 
padaju   invalidi,   rezervni  oficiri,  bivši   ratnici   i   deli- 
mično dobrovoljci, kuji pojedinačno imadu sigurno i 
rezona za svoje postojanje, no u društvu, kako su se 
sakupili, čine nelegalnu političku formaciju koja ima 
jedini  cilj   rušenje  sadanjeg  slanja  ilegalnim  putem. 
(Alojzije'Pavlic:' Oni SU  nezadovoljni sa  Kramerom, 
a nisu nezadovoljni sa dr. Marušićem i g. Puceljoin). 

Ja nisam pledirao za dr. Kramera, niti sam napao 
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g. Bana, nego sam pledirao samo na nacionalnu po- 
litiku za mišljenje i raspoloženje naroda. (Aicjzij 
Pavlic: A zašto onda napadate Bana!). 

Nije nama, gospodo, stalo- do toga da opozi- 
cija ne kritikuje i ne napada naš rad. Vrlo dobro 
znamo da može imati i da ima ljudi koji drukčije 
gledaju situaciju nego mi, no mislim da ovakva 
Korektura, ako želite da je tako nazovem, može se 
vršiti jedino po zakonu, po kojem se predviđa osni- 
vanje partija,, ili na taj način da udu u naše redove, 
pa da u našu sredinu pokušaju uneti nov duh i novu 
praksu u radu. (Alojzij Pavlič: Prema tome, štetite 
nacionalnoj stranci!) Kako ni jedno od toga nije 
načinjeno, već naprotiv se pokušava da se uvere me- 
rodavni činitelji u Beogradu da ovaj savez ne Istupa 
politički i ako u samoj Ljubljani na javnome zboru 
tretir". smio čisto politička pitanja, pa pri tome ru- 
ši ugled Vlade i sviju nas koji radimo za dobro na- 
roda, sa protekcijom i sa znanjem upravne vlasti, to 
sam smatrao za svoju dužnost i prema stranci i pre- 
ma samoj državi da ukazem i na to, pa da tražim 
na ovome mestu da visoka Vlada izvoli zauzeti pre- 
ma onima koji to rade pa n prema onima koji to 
potpomažu svoje stanovište. Ja, gospodo, jesam za 
borbu sa svima koji misle da ne radimo dobro. Ja 
ne bežim od te borbe i ne zaklanjam se za sreskog 
načelnika ili ne znam koga, zahtevam pak, gospodo, 
da se i sa strane protivnika ako se. već borba za- 
počela, ona vodi otvoreno, a ne sa preimućstvom u 
tome. što moeru voditi kritiku, kakogod je poželjna 
tim licima, a bez odgovornosti za svoj rid. (Alojzij 
Pavlič: Pa to su Vaši ljudi!). 

Prijatelj Pavlič, malo cbzirnejši si lahko, drži svoj 
jezik, drugače li bom iaz povedal svoje. Prvo se do- 
stojnosti navadi v svojih kritikah, potem šele govori. 
Ns'jprej dokaži, di SO vse one stvari, kl si jih tvrdil 0 
meni resnica, dokler tega nisi dokazal — si lažljivec. 
(Alojzij Pavlič: To raje povej, kako je tvoj oče pe- 

nili nesmi o Francu Jožefu!'). 
Svojim istupanjem koji ruši i za kojeg traži 

opozicija pardon od strane Vlade, organizacija je 
potpomagana od strane samouorave i ona unosi ne- 
OZbiljnost i budi strasti koje bi mosrle da štete poje- 
dincima, već i celokupnoj našoj stvari. 

Gospodo, izneo sam sve ove stvari i svla ova 
fakta sa namerom da nnkažem kakvo je mišljenje 
11 narodu. Izneo sam ih čak i zbog toera d". poka- 
žem, kako daleko idu ona eosooda iz opozicije, od 
stvarnosti i od dodira sa narodom, ako ovde prave 
eralamu i poživilu se na taj narod, koii razume sve 
pptežkoće u koje smo ušli, a koje nismo mi mči- 
nili narodu, ver ih je načinio sa svojom saradnjom 
u prošlsoti. i no koji pojedinac iz sadašnje opoziciie. 
Naš narod teško će da razume i dl podnosi, te od- 
govara dostojanstveno, kako sam to gore napome- 
nuo sn leđnom želiom da saraluie i pomotrne, a ne 
đa ruši i uništava. Cak i više, naš narod uprkos bedi 
i nevolii koiu mora da snosi ušao je u opštinske iz- 
bore (Alojzi} PavliČ: Koji su falsifikati.) pod nainepo- 
vcliniiim udovima I elasao ie za Jueoslovensku na- 
cionalnu stranku, koju on priznaje kao svoiu i u ko- 
ju on veruje da će mn pomoći do pobolišanja. 

Pošto je c. Pavlič    uvek    tako hrabnr i unada. 

hoću da napomenem ovo: 
U mome srezu ima 14 opština, od kojih sam do- 

bio u otvorenoj borbi, kod koje je naša opozicija 
bila pomagana i od strane Banske uprave i od stra- 
ne sreskoga načelnika {Alojzij Pavlič: Ne napadajte 
Bana, nego kažite gde je korupcija. — Kažite šta je 
sa Slovenskom i Jadranskom bankom?) pobedio sam 
u 12 opština. (Alojzij Pavlič: To nije istina! Vi napa- 
date Bana i Pucelja, pa to su vaši ljudi!). 

Gospodo, ja sam tvrdio da sam u slobodnim iz- 
borima opštinsknm u Logaškom srezu od 14 opština 
dobio 12, pored sve agitacije koja je vladala. Ja ni- 
sam sa time ustao protiv Bana i sreskoga načelnika 
da ih krivim da nisu radili za mene i moje ljude. Ja 
sam samo hleo da kažem, da je opozicija Imala sve 
mogućnosti i sva srestva na raspolaganju, pa ipak 
nisu mogli da pobede. 

Još nešto, gospodo, imam da konstatujem, a to 
je ovo. Da su gospoda u mome ili ma kome drugo- 
me srezu bila sprečavana u slobodnim izborima, oni 
bi podnosili žalbe protivu njih. Međutim, u mome 
srezu nije podneta ni jedna žalba sa strane opozi- 
cije. (Alojzij Pavlič: To priznam!) već samo dve žalbe 
odnosno tužbe sa moje strane, što su naši protiv- 
nici pobedili. Kada bi ja, gospodo, u mome srezu ra- 
dio sa terorom ili ako bi bili falsifikovani rezultati, 
onda bi svaki pojedinac od mojih protivnika mogao 
da pokupi podatke i da podnese tužbu protiv takvih 
izbora. To međutim ni jedan \ny: učinio, i smatram 
da sam time dovoljno kazao. 

Potrebno je da dodam još i ovo: Upravni sud 
koji je imao da rešava po tim tužbama na op§tinske 
izbore ne samo u Srezu logaškom nego i u svima o- 
stalim srezovima, poništio je svetra 24 izbora (Alojzij 
Pavlič: Pa to je dosta!) i to ni jedan zboe; falsifikata 
nego zbog formalnih nepravilnosti. (Alojzij Pavlič: 
Samo zbos: falsifikata!). 1 kad vam ovo iznosim kao 
fakat, onda možete videti, koliko tome junaku, koji 
uvek hoće da napada iza plota, možete da verujete. 

Ako je misao naše nacionalne stranke ppbedila 
i uprkos svemu tome, to. gospodo, znači, visoki nivo 
zrelosti našeir naroda, kosja treba da država honorira 
time da ukloni sve ono što je motrnće ukloniti i Sto 
sam naveo kao činjenice koje su plod grešaka samoga 
našetr rada, sa kojim ne samo da dajemo opoziciji 
suviše mogućnosti za uništavanje teškoga vla til ie 
rada, već joj i kažemo put po kome treba da ide, da 
bi nas mogla srušili. 

Verujem, da će sve to prestati sada. kad.1 je 
Pretsedik Vlade zajedno i Pretsednik naše stranke, 
verujem, da će sve ono što opravdano tražimo od 
Vlade i za dobro našeg naroda i izvršiti, pa baš iz 
tog uverenja, gospodo, izjavljujem da ću slediti veli- 
kom gestu mojih birači, koji SU za vreme opštinskih 
izbora glasali za ovu Vladu i za našu stranku na taj 
način, da i ja U potpunom poznavanju poteškoća U 
kojima se svi nalazimo, solidarno primam odgovor- 
nost za ovaj budžet i za njega glasam, a svoje stvarne 
primedbe u koliko se one tiču pojedinih ministarstava, 
a osobito u koliko se one tiču našeg nacionalnog 
vazduhoplovstva. te potrebe naše pažnje prema nje- 
mu izneti ću kad mi gospodin Pretsednik' u speciial- 
noj debati bude d-ao reč.    (Pljeskanje i odobravanieV 
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Прстссциик др. Коста Кумаиуди: Има рсч иа- 
родни посланик г. Михаило Жнваичевић. 

Михаило Живанчевић; Господо народни по- 
слаиици. У «opмaлflим приликама a у старим, пот- 
пуно изграђеним државама, у којима je дефини- 
гивно изграђен правни поредак, за Нлродио прет- 
ставништво као да и ие постоји други посао него 
доношење буџета, који претставлЈЗ у ствари ци- 
фарно израђени програм рада владе за једпу го- 

[ину, директиве у погледу вођења њене политике. 
Пбред трајне контррле извршне власти, тек с вре- 
мена иа време се за такав парламенат појави no- 
треба да измени no неку одредбу понеког закона. 
Kao mro видите, за њега ne постоји друга функ- 
ција сем функције одопранаљп држаниог прора- 
чуна и крнтроле рада владе. 

Из ово иеколнко речи сасвнм се јаспо види, 
колики значај претставља доношење државног 
6jџета, колнко право и колику одговорност значи 
on за једио народно претсгавпиштво. 

Господо, ово je трећц буџет, који доносимо 
од избора ове Народне скупштине. Први буџет 
допели смо под импресијом једног режима, који 
je инаугурисан Манифестом \h. В. Крал.а. Taj je, 
као mro je позиато. режим, дошао као последица 
грешака, заблуда, затрованости у односима, no- 
р^мећености у приликама за првих десет годииа 
namer државног жнвота n имао je да спасо- 
нбсно дејствује у погледу сређиван>а унутраш- 
и.-их прплика, у погледу упућивања земл.е једиим 
новим правцем, једним повим путем. При дочоше- 
њу првог буџета, ми смо сви били под утиском 
свега тога и у чврстој решепости да ne допустп- 
мо да се понови mro je пр.етходило 6 јануару и 
да се упалпе v старс грешке. 

Други буџет, господо народни прсланици, до- 
пст je под кзмењеним приликама и у другој атмо- 
сфсри. Буџетска дискусија била je у главном испу- 
n.ena џунктацијама, које су потекле ван парламен- 
та, пунктацијама које су потекле из средине самог 
парламепта n позпатом посланицом. 

Овога пута, господо народни посланиди, у na- 
чслмој буџетској дискусији ne појављу.ју се ona о- 
сповпа питања, која треба да важе као политпчке 
аксиоме, ne истичу се ona питап.а, која се у сва- 
кој земљи имају третирати као амсиоматске поли- 
тичке ncTime, од којих се полази, na којима сс 
зида и дал.е гради, али које ne поллежу дпскусијп 
и не подле^е никаквом спору. Међутим, при до- 
нршењу сва та три буџета, ми смо били под ути- 
ском тешке привредне кризе, крја притискује цео 
наш привредни живот, која je изазвала сву ову 
стагаацију. која je преполовила нацконални дрхр- 
лак, која je изазвала општу привредну апатију, у- 
била сваку привредну иницијативу и сваки полет. 
O томе факту су n г. Министар финансија са Киа- 
љевском владом a тако исто и Финансидски одбор 
водили озбиљног рачуна, Они нису могли препс- 
брегнути ту чишеницу да je национални доходак 
преполовљен, onu нису могли ' преџебрепнути гу 
чињеницу да су привредни прризводи пали за 
70% . нису могли пренабрегнути ту чињеницу да 
р.лала застој v свпм пословима, чпп.елпцу, КОЈЗ 
врло неповољно, готово убитачно, делује na no- 
реску снагу грађана и могућност остварења лр- 
жавппх прихода. 

C обзиром na такво стање ствари, ми имамо 
предлог буџета   који према буџету, који je важио 

за 1931/932 годппу претсгавл.а једно смањење за 
oko 4 тиилијарде динара. Ha'14 милијарди, господо, 
колико je тај буџет од 1931/32 износио, извршено 
je смаљење с.а 4 милнјарде, што he pelin за око 
28%. Mn морамо лојално признати да je, с обзи- 
ром na окрлност да je држава задржала све својо 
раније битне фуикције, да се није одрекла ни једне 
своје основне мисије, да je чак у извесном npaeuv 
проширила свој делокруг, ми морамо лојално при- 
знати, да je то једно рекордпо смањење, какво nu- 
je забележено пи у једној земљи, na чак ни у 
опима у којпма су прплпке далеко rope n привред- 
na ситуацијз далеко страшипја. 

Ово je учип.епо само тако, што cv од позва- 
пих најозбиљније схваћене прилике, у којима се 
народ налази, mro je озбиљно узета ситуација, 
npn којој се nsrpalivje буџет и обезбеђује његова 
реалпост. Поред смањења - расхода у тако огром- 
ном износу, буџетска равнотежа оспгуравана je 
n na raj начин, nno ce, c једпе страпе, тражило 
бол>е искоришћење финансиских извора, који су 
раније постојали и који пз разних разлога нису 
били у пуној мери искоришћени, a с друге стране 
што ce прпбегло изналажењу нових, раније ne- 
искооишћених  извора, 

Господо пародпп послаппцп, v пачелпој де- 
батп o буџету бпло je доста речи o величиии лич- 
них издатака у предлогу буџетском n o ИјИховом 
одпосу како према целокуппом буџету расхода 
гако и према материј^лним издацима. -CacnuM о- 
сповапо ce копстатовало, да je тај одпос пепово- 
л>ап, да су лични издаци песразмерпо велпкп и 
према целокуппом б.уџету и према буџету мате- 
ппјалппх издатака. C тим ce и ja слажем, само са 
једџом папомепом. Пјш оцспп ове релације треба 
пматп v нпду околпост, да je скоро целокуппо ово 
смап.еп.е три досадатп.а буџета пало na матери- 
јал1'1е издатке. Ппе тих смап>еп>а, лпчпп издацц пз- 
посплп су 30% буџста расхода, докле дапас изно- 
се 479?  0Д укуппог буџета. 

За оцену ове релације, та je околпост врло 
важна. Лср, господо. ако мп будемо продужили 
са смањењем матерпјалппх издатака, онда he про- 
цепат личних издатака бпти све већи, из чега ce ne 
можс да закл.учи да ce води распикућска полити- 
ка, него да смо ми под притиском прилнка прину- 
iienn да крешемо првепстве1го материјалпе издаг- 
ке, тако да ce држава, такорећп, силом прилика о- 
слобо1)ана извеспих сиојпх функција, пзвесппх 
важних задатака н све више претвара у једап ад- 
MiriniCTpaTiii'iin апарат. (Врло добро). Господо, ма- 
терпјалпе издатке je готово лакше смап.пватп no- 
ro лпчпе. Једна радња, ма како joj ишао nocao, из- 
вестан број особља мора задржати, ако ne жели 
да обуставл>а рад. Разуме ce, хонеможе тако ићи 
дадеко. Држава има извесне задатке које не може 
дуго пренебрегавати без једне озбпл>пе штете и 
опасности no jamic, onnne n државпе пптересе. 
Ово смањивање материјалних расхода може да ce 
правда само као једпа привремена мера, као fe- 
■ino прпвремепо n тжпо прилагођавање тешким 
приликама. Продужење такве праксе, без алаптп- 
рања личпих издатака тим тако смањепим мате- 
рнјалпим издацима, ne може ce и ne сме сс проте- 
гаути у бескопачпост. 

Пала je мисао да прн оцепп предложепога бу- 
џета, npn оцени сваког буџета, треба испитати 
рентабилност државе, која no томе схватању нма 



STENOGRAFSKE BELEšKE 169 

да ce третира као једно велико иацноналио при- 
is|>e;uio предузеће. Господо, теорија je несумњиво 
ннтересантна и на први иоглед ona изгледа убед- 
л.ива и тачна. Међутим, дубље загледано у сушти- 
ну ствари, оваква теорија ne може да опстане, и 
ома me може да ce прими. Нарочито ne мо- 
ii'e да ce прими постављена овако како je IHJ- 
стављена: да ce рентабилност државе има цеин- 
ти само према буџету. Upe спега, држава иије 
једно послоипо аредузеће. Ona uinje постављена 
на комерцијалну основу. Ona не^ради са цил»ем 
иатерИјалне добити. Њене су фушкцнје много- 
бројне и разноструке. One су, у првоме реду и 
изнад свега: моралне, културне, ооцијалне, вој- 
не, правосудне и т. д. Уколико ona прими na 
себе да врши и пеку привредну делатност, то ce 
у буџету строго однаја n третира ce под имепом: 
државна привредна предузећа. Држава треба 
да буде рентабилно предузеће, али та реитаби,!- 
ност не може ce изражавати директно v новцу. По- 
средним путем ова ce ретабплпост испољи и у 
материјалним користима. Непофедно, међутим, 
држава дејствује као просветаи и кудтурни фак- 
тор, као творац и чувар правног поретка, личне и 
имовне безбедности, породичне и личне части, не- 
повредности државних граница, спољнег и уну- 
трашњег мира. У погледу рентабилности државе, 
питање би ce могло постапити само овако: да ли 
би један парод пмао више материјалне користи у 
стању анархије, у стању безвлаш1и1, у стању кад 
нико не с.ме спокојно лећи ни спавати, у стању кад 
пико пије сигуран за плодове свога рада, за своју 
личност и своју породпцу, кад пико пије сигуран 
за своју ужу и ширу заједницу да лп je, дакле, та- 
кво стање анархије n опште несигурности рента- 
билније од једнога стаи.а организоване заједнице, 
када народ no цену извесних материјалћих жртава 
ииа спол>но и унутрашње спокојство, има осигура- 
ну правдуиобезбеђену личнуиимовну безбедност, 
личну и породичну част. Све дотле, дакле, док ce 
■ис би дошло до закл.учка да je стање анархије 
рентабилније, да би више допринело повећању 
индивидуалног и нациошлног дохотка, nero ста- 
н,J једне организоване ваједнице, сие дотле ne 
може бити повора o рентабилности или нерента- 
билности државе. 

Кад je nam иацшшалпп проблем био стављен 
na дневни ред, никоме није пало на памет да ce 
пита, да ли je решавање тога ароблема на онај 
начин и no пепу оних жртава; рентабилан или не- 
рентабилан посао. Није ce чак то питало ни онда, 
кад je гребало напустита последњу стопу сопстве- 
ne земље, напустити своје породице и ићи преко 
албанских гудура. I Inje ce питало да ли je то рен- 
табилан посао или mije реитабилан, јер ce веро- 
вало да има и већих вредности nero што je мате- 
ријална рентабилност и mro ce, на крају крајева, 
внало да онда, кад ce те вредности обезбеде, 
осигурају и сачувају, да lie материјална вредност 
доћи аутоматски, као пужпа аоследица. 

У шастојањима да државне издатке прилаго- 
ди садашњим тешким приликама, Краљевска вла- 
да n Фппапсијскп одбор излазе пред Народно 
претставништво са пјјсдлогом: да ce Крал>евској 
влади даду извесна овлашћења која lie joj омогу- 
liHTH да у току идуће године предузме нужне ме- 
ре с|)ачупате ma то да ce личпи државпп издацп, 

у колико je више могуће, прилагоде садашњим 
теткпм економским приликама и садашњим пла- 
тежпим могућностима народа. Ово je свакако је- 
дпа од најважнијих ствари у предложеном финан- 
сијском закопу. Ово je свакако једно од најваж- 
пијих питања, које je поставл>ено за ову буџетску 
дебату. 

За последње две годиие, ми смр стално псти- 
цали да je народ у немогућности да подмири о- 
вако велике буџетске пздатке, колики су до сада 
били. Нама je одговарапо, лојално морам призна- 
ти, сасвим оправдано, да je учињено сие mro je 
у могућности саме владе да ce лични издаци сма- 
ње, да ona као илада не може преко тога даље 
niiii, јер су то издаци засновани na позитивним 
законским прописима, a нема re владе која иоже 
кресати ове издатке, који имају чисто закотску, 
чисто правну основу. Речепо je да je неопходно 
изменитн читав низ закона, да je потребно cnpo- 
вести реорганизацију администрације, што je, та- 
кође, могуће само законодавним путем, 

Ти аргументи били су јаки n довољни да буду 
прихваћени и признати kao такви. 

Овога пута ce ne стаје пред речепом сметњом. 
Краљевска влада je најозбиљније узела сугестије 
потекле пз Народног претставништва. Са Финан- 
сијским одбором ona тражи да joj ce помоћу јед- 
пог законског ОВЛашКеп.-а пр-хжи iip;ii;;ia могуКиосг 
да уредбама са законском снагом измени те доса- 
дашње правне основе и да учини све mro je по- 
требно да ce, с једне стране, лични државни изда- 
цн смање, a с друге стране, да ce распореде с об- 
зиром и na извесне важне социјалне моменте. По- 
ред.тога, да ce смање извесне споредне прииад- 
лежности било да ce исплаћују na државној каси 
било у извесним државиим у( гановама. 

Бнло je приговора, зашто да ce гако велико и 
крупно  овлашћење даје влади, зашто да парла- 
манат npenoen, ма и у ограниченом обиму, своју 
законодавну  функцију  na  нзвршну  власт,  зашт< 
да on сам ne уђе у решавање овога питања^ 

Ko познаје проблем и ко xolie објективно да 
мисли и гоиори, мора приз 1ати да овакав један 
посао, који ce састоји у ревизији расхода на ад- 
министрацију, у реорганизацији државне управе, 
у укпдап.у кзвесних надлештава n спајању других, 
у смањешу споредних принадлежности, у решава- 
n>y питања с обзпром на социјални иоменат, није 
никако подесан за парламенат као једно велико и 
гломазно тело, и да би постојала опасност да ce 
једна тако крупна, једна тако важна ствар компро- 
иитује n упропасти. 

Чак и онда, када би парламенат уЗео на себе 
тај задатак, оц-би га могао обавити само прек > 
једног свог одбора. A, господо, шта i влада дру- 
го nero једаи парламентарни одбор, с гом напоме- 
пом да je то један парламентарни одбор који нај- 
бол>е познаје администрацију, њене потребе и мо- 
гућиости у њој и KOJU носи моралиу, законску и 
политичку одговорност за ту администрацију. 

Господо, схватајући тако ствар, верујући да 
тако један значајан и важан посао може целисход- 
no n рационално ла обавља само влада као из- 
upiiiiiii opran, ja сам слободан да, изјашњавајући 
ce за та овлашћења, учиним неколико напомена. 

Ради ce, господо, o овлашћењу да ce naima 
могућност дал>ег опстанка у служби службеница, 
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чији су мужеви државни чнновници или имзју ка- 
кве друге приходе. 

Сугестија да се томе пигању опстанка одмосно 
положаја жена у државној служби посксти нзвесиа 
пажи.а и да сс испита, да ли морају остати под 
oiuiM условима и да ли морају cue остати, често 
je иадала у Народном претставништву. 

Према томе, овлашћењу у овом погледу ne би 
могао да сс учиии пикакап приговор До једна па- 
помена, која lic бити можда излишпа, нанме, да 
je пожељио да се обрати пажња да се ово овлаш- 
ћење ne претвори у одредбу, која би била иапере- 
на против слабијих и политички бесправних жена 
као таквих, да се ne схвати као одредба, која би 
бнла наперена противу извеспнх бракона заоиова- 
них na претпоставци служења у државној служби 
и да такође ne буде то овлашћење имало за ре- 
перкуспју спречавање бракова код извесппх служ- 
беница. I lani чшновнички апарат, који je свакако 
релативно велики, пије створеп за дан и om се за 
дан цифарно ne може ни прилагодити садашњим 
приликама и потребама. Постепепосг, дакле, у том 
прилагођавању преставља пешто пеопходпо, као 
IHTO се ни за трепутак не сме заборавити да je др- 
жаиа n социјална установа. Ja ne сумњам да he 
они, који буду добили ово овлашћење n na чпјем 
се челу палази један r. 11. Узуновић водити рачу- 
на o свпма тим мо.мептима n решавати га са пупо. 
мудростп и опрезпости. 

Али најважнији приговор овпм овлашћењима, 
господо, био je чисто политичке природе и поте- 
као je од стране опозиције. Приговорено je да 
парламенат me треба да npenocn своју законодавну 
падлежпост ни у ком обиму и да je то једпа ствар 
која се не може допуститп, која се ne може прп- 
мити. Taj приговор na првп поглед изгледа осно- 
вап, јер се доиста радн o преношењу законодавне 
надлежностинаВладуодстрше Парламепта. Аликад 
сеимајуувиду тешке прилике,укојима сенаш на- 
род палази, кад се има у виду да пропошење за- 
коподавпе падлежпостн од Народпог претставни- 
штва na владу за извесне к|)уппе нослове, за које 
се захтевају веће позшавање стварп и брзина, има 
преседапа n у другпм земл.ама, којпма се не мо- 
же спорити ни демократизам im парламентаризам, 
као што je био случај са Француском 1926 годипе 
И као што je случај са Америком приликом дака- 
n.a Рузвелту закоподавпе n привредпе диктатуре. 
Алп, господо, ово преношење има свој преседан 
n код nac, јер смо ми, као што вам je позпато, 
чланом шестим Закона o заштити земл.орадпнка 
једно такво преношење своје падлежности у ин- 
тересу сређивања привредних прилика извршили. 
Према томе, кад постоји једап преседан такве вр- 
сте, рнда се понављање таквог преседана на при- 
мер у енглеском парламенту ne би пи дискутова- 
ло. Било би довол.по да неко пронађе да je те и 
те године, пре два столећа на пример парламент 
такво једпо овлашћење дао влади n тиме би сва- 
ка дискусија ове врсте била скинута са дпевног 
реда. 

Основно право парламента, буметско право, 
тиче се у главном одобраваЊа пздатака у траже- 
иом изпосу илп одобравања терета; Ha тај начин, 
Парламенат претставља за нарад гарантЛју да се 
неће лако уводити шовп терети и да сс неће чппп- 
ти излишни издаци. Али то основно право Пар- 
ламента, господо, ни уколико пије таигирано онда 

када се влади  дају   овлашћења у циљу смаи.ења 
државних  пздатака. 

Главни смер свих ових напора да се државни 
издаци сведу na 11ајмап>у меру и да се осигура 
њихово покриће, јесте буџетска равнотежа и одр- 
жавање стабнлпости пациопалпе валуте. () важпо- 
сти буџетске равнотеже nnje потребно говорити, 
јер je та важпост довољпо позната. 11орел тога 
што гарантује ред у државним финансијама и у 
привредно-финарсијским односима, буџетска рав- 
нотежа претставл.а ocnonnn услов стабилности иа- 
ционале валуте. 

Господо, питање стабилности надионалне валу 
те једно je од најкрупнијих пптања, o коме се ди- 
скутовало и дпскутује у овоме Дому. У томе по- 
гледу су схватања у главпом пеподељепа, мада 
извеспи пзузетци ппсу искључени. Ono питање je 
толнко важпо да сматрам за потребно да му по- 
светим нарочиту пажњу. Да би истакао важност 
стабилшостп пацпопалпе валуте, дозволите ми да 
кажем коју реч o нестабилности националне валу- 
те и o свима опнм пустошним последицама те не- 
стабилности. 

Нестабилност валуте у једпој земл.п, upe све- 
га je први услов за переалпост буџета. Нестабил- 
ност валуте у једпој земл.и онемогућује свако бу- 
џетпраше n свако предвиђање. To je уколико се 
тиче јавних финансија Нестабилност националне 
валуте онемогућује сваку привредпу делатност ue- 
hera замаха n већега даха, опемогућује сваку ка.ч- 
кулацију, свако предвиђање, онемогућава пласи- 
рање новца бпло у иепокретности бпло у облику 
штедње, јер грађашш пикад nnje сигуран, како he 
се ствари развпјатп, н да ли једап или други na- 
чин пласпрања nelie бптп фаталан за његову мате- 
ријалну егзпстенцпју. Нестабнлпост валуте даје 
спољној трговини и пепормалап обим и 1ненорма- 
лап правац. У случају пада нациопалпе валуте no- 
стаћи he се извоз, јер иишстранство долази у бес- 
цење до производа земл>е са слабом валутом и ва- 
лутом у златпом паду. Повећани извоз повећава 
предузимљивост, повећава радиност, пласман, до- 
бит и т. д. 

Господо, то je само прва фаза ппфлације од- 
НОСНО пада валуте. .lep ако страпи купци пмају iin- 
тереса, иидивидуално схваћеног, да се користе па- 
дом валуте земл>е, која извозп, њихова држава као 
целина ne гледа na целу ствар тако кратковидо, 
јер, у ствари, увоз из земл^ слабе валуте за увоз- 
«у државу преставл.а пеку врсту демпинга и убија 
њену раднпост n њену продуктивиост. Стога и ona 
брзо нађе пачппа, да дизањем царинских ставово 
изигра извозну коњуктуру земл>е са слабом валу- 
том. Тада наступа реакција. Каква реакција? Реак- 
ција, mro наједанпут наступа хиперпродукција>, 
mro многобројна, због добре коњуктуре и полета 
створена предузећа морају да пагло смањују и о- 
бустављају пропзводњу, јер пемају коме исту да 
продају. Истовремепо та предузећа iteh пмају ве- 
лике стокове, који се ne могу уповчити. Ona би- 
вају принуђена да сма^ују посао и na једанпут 
ствара се беспослица и ствара се за државу једап 
крупан социјални проблем, огроман број грађана 
пада na терет државног буџета. Штедње у таквим 
приликама нема, јер при валути која je у сталном 
паду, свакп je начисто с тим, да he за добар и 
здрав новац, којп уложп у повчаши завод или да 
na зајам, добити лош новац. -Свако гледа, да што 
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и|)е истури такав новац из руку, купујући робу 
или просто иа просто трошећи, јер у сваком слу- 
чају miuie добија иего ако га задржи. Ha raj иа- 
чин се јако убрзана циркулација монца, што за ii>c- 
гову дал.у вредност има исто дејство као iionclia- 
вање новчане циркулације односно инфлације. 
Kao што видите, јанља се потпуна прииредиа пс- 
снгурност и ominii пјшпредии хаос. 

Има  и  код пас мишљења да би извесни про- 
блеми   који  притискују наш жнвот, били  решеин, 
на при.мср, инфлацијом.    Пред снагом аргумената 
против таквог мишљења, стидљиво се тражи нека 
умерена, дозираш иифлација, као да Je, npe сие- 
га, такиа уопште могућа. ПотЈ^ебио Je да се запи- 
тамо:  Какво деЈство има иифлација у једној зем- 
л.и  na  поједине друштвенс редове и да ли би се 
уопште имало каквс користи од такве Једпе моне- 
тарне  политике, у колико се уопште ту може pa 
дити  o политици, Јер ми знамо да инфлација го- 
тово нигде није наступила као нека врста (^ипаи 
сијске  политике, — neJi Je дошла опда када je па- 
ступила фактичка немогућност очувања стабилио- 
сти валуте. 

1"осподо, казао саи како би се инфлациЈа ре- 
перкурбвала на штедише. Истакао сам како бм се 
ona реперкутовала на трговце и индустријалце, 
које би ona за прно време опила и na које би у 
прво време деловало као морфијум, с тнм да кад 
престаие њено дјество, ne остане томе монетар- 
ном морфимиип ништа друго пего да евеитуално 
у самоубиству нађе спаса од једне тако страшне 
илузије. 

Нарочито бп требало видети какву бп репер- 
кусију имала инфлација na раднике и дужппке, 
особито на ове последп.е, јер постоји опште уве- 
peibe да би ona деловала благотворшо на ситуа- 
цију једнога дужника. 

У  првој фази инфлације,    радник има ситуа- 
цију  штедише и рентијера, с тсш разликом што 
за оиога уложени    нбвац    преставлЈа капитал, na 
који on вуче репту, док за овога капитал na коЈп 
он вуче репту, преставља iberoBa радпа спага. У- 
тврђено Je најзад,    то смо и мп пскусили,   да са 
падањем  валуте скачу цепе na унутрашњој nnja- 
ди, али зато са овим скакањем цена и повеКањем 
скупоће me иду у стопу наднице n плате. Наднице 
и платс увек су у закашњењу тако да Je у првоЈ 
фази   инфлације  радник експлоатисап, јер on  ne 
добија еквивалент за своје услуге. Алп Je on екс- 
плоатисан стално све дотле, докле год траје nn- 
флација, Јер се његова награда никако неће повс- 
ћавати у складу са падом куповие MOIUI плате коЈу 
прима.    Тек ако наступи обрнут процес,    ако се 
приступи  дефлацији,  тек  тада on  може  видети 
извесне користи од тог обрпутог процеса,    мада 
се послодавцп тада журе да радничке паграде сма- 
ibe према смањеној добити,    одиоспо    повећаној 
куповмој Moiin новца. 

Господо, како стоји ствар са дужпиком? Ин- 
(|)лаци јом скачу цепе, те се верује да би скакањем 
цена пронзвода, дужпнк могао долазити до BCIIHK 
количима новца и на таЈ пачип лакше се ослобо- 
дити својих обавеза. To Je схватање тачно али са- 
ио под извесним условима. Тачно Je да lie дуж- 
ник, у колико je произвођач, за своје пропзводе 
добијати Behe количипе повца и да he слабпјпм 
копцем плаћати новац јаче валуте, који Je узпмао 
на зајам или сс задуживао no другом ком оспову. 

Али, господо,    то само важи опда,    ако вредност 
производа нма искл>учиво везе са златом, са ва- 
лутом, и кад никгкви други фактори ne утичу na 
вредност производа. Али ако иматс ситуациЈу да 
су производи једнога дужника,   например земљо- 
радника, пали   me само због дефлације,   не само 
због повећавања куповпе MOIUI повца.пего да суопп 
углавпом и можда искл.учиво пали због тога што 
постоји хиперпродукција тих производа,    у том 
случају, господо, пикаква инфлација ne може ути- 
цати na скакање цвпа таквим производпма, јер ми, 
господо, купујемо ono што пам треба и то пла- 
ћамо често и скупо ако Je пеопходпо, алп ono што 
нама ne треба, ми ne купуЈемо, na ма како Јевтино 
било.    AKO су, дакле,    пољопривредпп производи 
код nac na ниској цепи због њихове хиперпродук- 
ције, због хиперпродукције код nac у зеиљи, или, 
mro je још тачпнје, због хиперпродукције у свету, 
онда, господо, никаква инфлација ту ne може утп- 
цати ma скакање цена или бар nn у ком случају у 
onoj мерп у којој би то требало да буде.    Отуда, 
господо,   прп таквој ситуацији   инфлација ne бп 
допела пншта, али би паправила сву опу пустош, 
o којоЈ сам говорио. 

Потребпо Je пмати na уму н овај момепат: n 
држава Je дужтик.    Проблем    треба посматратп и 
са тога гледишта. Наша држава je дужник ино- 
странству за 33  милијарде,    a  грађанима  својим 
за 6 милијарди дппара. Инфлацијом, господо, др- 
жава би скоро збрисала све унутрашње дутове, 
другим речима, ona би опл.ачкала своје грађане. 
Алп    би    зато,    господо,    држава    као    дужник 
дошла  у  далеко  тежу  ситуацпју  према   иностра- 
ним повериоцима, јер би у ствари њене обавезе 
у ипострапству скакале    уколнко бн n.ena валута 
падала,  т.Ј.  утолико  би  морала  више  својнх  зе- 
маљскпх  производа да извозн за  потребпе нзпо- 
се страних девиза или злата. Господо, падам се, 
да после излагања свакако me може бити илузије 
O томе, да би папуштање стабилностн пацпопалпе 
валуте и 3aBol)eibe инфлације ма коме користило, 
a да би имало пустошпо дејство, то Je вап cnopa. 

Господо, ne би бпло доволјПо mu од Крал>ев- 
ске владе, пн од nac, да смо се само ограпнчплп 
na поменуте мере, које се тичу чисто буџета, ко}с 
се тнчу чпсто буџетских расхода. Ми ne можемо 
и ne смемо и ппсмо моглп и тисмо смели да npe- 
небрегнемо околност,    да je nama пољопривреда 
запала, такорећи, у очајпо стап.е, да су пол.опрч- 
вредни  пропзводи палп за  70%, да je земл.орад- 
ник,  парочнто  otnaj  којн дугује, дошао у очајпо 
стање. Водејтн рачупа o томе, господо, ово Народ- 
no претставништво са Крал.евском владом преду- 
зело  je пзвеспе, скоро револуцпопарпе  мере, ко- 
јима je циљ, да ту тешку сптуацнју ублаже. Mel)y 
гпм   мерама,     господо,     пајважппја   je  ДОНОШење 
Закона    o заштитп земл>орадппка,    којим  се сви 
земљораднички дугови претварају у средњорочне 
с тнм, да се под најповољнијим условииа   имају 
исплатити у року од 12 годипа. Ha тај пачии пру- 
жена Je могућност нашем земл>ораднику| који Je 
у највише случајева, у најбољој намери и у цил>у 
унапређења и повећања   свога газдинства дошар 
у тежак положај, пружена му Je могућност да се 
извуче из тешке ситуације и да одговори својим 
обавезама.    Тим продужепЈем рока, господо, које 
није мало, дата му je, исто тако, могућпост да се 
користи извесним изменаиа у привредним прили- 
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каиа и пољомрииредииј коњуктури, које \ так- 
вом једном року безусловно морају наступити. 
Jep, кад се има na уму, да су цсне. пољопривред- 
пих произнода од 1928 године до даиас, дакле за 
пет година, пале за 70%, na основу чега би ми 
претпоставили, да те цене у року даљих 5 година 
неће у великој мери скочити и да се ndie ситуа- 
ција пол.оприирсдппка Јако uoiipamini. Ta ЗЗКОН- 
ска заштита, то регулисање његовог дуга je бла- 
готворно no пољопривредника. Ha onaj начин, on 
je спасол принудник продаја, из којих je целоку- 
пна сума ншла na разне трошкове, при којима je 
он остајао без имовине, док његовн повериоци од 
гога нису видели никакву вајду. Ta мера je, ro- 
сподо, мера једне здраве, разумне и далековиде 
иолитике n ona може n нама народним претстав- 
ницииа и Краљевској влади да служи na част 
Али сама та мера, господо, ne би била довољна и 
ne On on,i аефикасна и ne би била чак ни доволјНО 
моралша, да њој nnje следонало нешто друго. 

Законом, односно Уредбом o заштитн земл.о- 
радника, држава je интервенисала и приватно- 
npaiiiie односе, еилом закопа измеппла уговоре 
11змс1)у повериоца n дужника како у погледу ро- 
кова n.ialian.a гако n у погледу камата. Али та 
лржаиа, росподо, која je онако интервенисала, 
истовремено се појављује као поверилац према 
грађанима у погледу пореских заостатака, Ти зао- 
стаци су велики, у извесним крајеввма врло ве- 
лики, толико велики да их пољопривредник, и 
поред пајосл.с иол.е, ne би могао, поред текуће 
порезе, да плати, Да ннје било нужне увиђавно- 
em, да законом није распоређено плаћање поре- 
ски.х заостатака na време од једанаест година, 
онда бп изгледало да je Закон o заштити земљорад- 
ника донет искључиво у томе цил>у да би држава 
као поверилац остварила своја потраживања. По- 
сле даиап.а огромпих олакшица у плаћању поре- 
ских заостатака, држава je показала да тражи 
жртве од стране извесних грађана у општем nn- 
терееу и у корист великог дела грађана, али да je 
и еама готова да у том круппом интересу еа своје 
стране поднесе жртве. 

Али, ма како биле значајне one мсре, господо, 
оне нису довол.пе и na п.пма се пе може стати. 
Цене пољопривредних производа су и даље врло 
ниске. To стање утолико теже пада што су цеие 
индустријских производа врло високе. Државна у- 
праиа, господо, мора у томе погледу предузети 
извесие мере. Ona мора радити na томе, или да 
цене пољопривредних производа буду веће, да по- 
л>опривредну делатност учини колико-толико рен- 
табилном, нли да се тај диспаритет између цена 
пољопривредних и индустријских производа сма- 
n n. Господо, ja знам, шта може држава и шта мо- 
же јавна адмикистрација. Ja снам, господо, које 
онаге утичу na стварање цена n да v те снаге не 
спада лржавпа алмппистрацпја, да у те снаге ne 
спадају ни законодавна тела. Било би неозбиљ«о, 
када би другачије говорио. Али, господо, ако дн- 
зап.с цена пол.опрпвредшх пјхјнзводз ne спада у 
моћ n надлежност администрација и ваконодавног 
тсла, смањење оваког диспаритета несумљиво спа- 
да. Jep до тога диспаритета je, као што \с свима 
поанато, дошло нзвесним мермлн, услед извесних 
законоких одредаба, чија изиена je у нашој вла- 
сти н у нашој Moi.n. Радн се, панме, o томеда се 
претерапа заштнта домаће  нндустрије, крја  je  и 

пртребна и Kopnena, сведе na извеану нормалну, 
na праву меру, na опу меру која je неопхо 
да ее nama национална индустрцја ствара и раз- 
nnja. Свака заштпта преко те мере, господо, сва- 
ко премашап.е заштитппх царинских ставова npc- 
ко те потребе, ne служи јавном интересу, него ин- 
тересу оних личности које су у дотичној нидуетри- 
ju ангажоване као влаоппцп или акцшшари. 

Господо, за задовол>ством можемо истаћи да 
еве ове мере, предузете у цил>у сманЈења буџет- 
ских расхода, поред тежње да обезбеде буџетскЈ1 

равнотежу и стабилност name пацпопалпе вадуте 
имају као крајњу тенденцију n то да пруже мо- 
ivliiiocr да се порсз na земљу, такозвана земл.л- 
I ima, смањи према садашњим ценама пољопрИ' 
вредних производа, према садашњој платеж! 
Molili namer (10л>опривредника. 

Господо, то смањење палажу, upe свега, до- 
бро схваћени јавни интереси, добро схваћени na- 
|)(;дпп ninepecn, a е друге стрвјне налажу разлози 
правде n једне разумне пореске n финансијске 
i олитике. 

Господо, кад nam пољогЈривредник, чији су 
пропзводп пали за 70% од цепе, која je била 
му je земљарина утврђена, другим речима, чији 
се чист приное са земл.е смањпо еа 70%, плаћа и 
дал)е према ранијем приносу утврђену земљарн* 
nv, онда je то, господо, нека врста експропријл 
mije, експропријације ne од онога, mro je лзлн- 
niiio n сувишно, nero je то дирање у супстанцу u 
у суштини претставља експропријацију  имовине. 

Гоеподо, ja вам нећу говорити o зпачају се- 
,|.ака. l'.n знате колики je проценат земљорадника 
у овој земљи, ви зпате да je on економски и фи- 
нансијски стуб ове земље, да преставља њену вој- 
ничку n моралну снагу. Његова je снага, онага 
ове земље: у њему je гарапција н њепе садашн.и- 
це n n.ene будућностн. Играти ее, господо, са n.c- 
гоиом материјалном егзистенцијсхм и његовим on- 
стапком, то on значило nrpain ее ca најсветијим 
иитересима земље. 

Мн можемо бити спокојни у погледу смање 
n>a земл>арнне, jeii je пала свечана изјава еа naj- 
шадлежппјег места, од стране Претседника владе 
r. Николе Узуновића да се то.ме питању има np;.- 
ступити и да су извеспе измепе >■ пореском зак« ■ 
подавству, које су педавпо извршене, извршене и 
с обзиром na потребу прилагођавања земљарине 
садашњим привредним приликама. 

Пека Mii je сада дозвољено да пређем na no- 
сматрање буџета са политичког гледишта. Ja ne 
мам времепа да се осврћем опширније na развој 
паших унутрашњих прилика од Уједињења до 
данас. Једно je за све нас неоспорно. Политичкм 
биланс за првих десет година namer држав« 
живота пије бпо актпвап или бар nnje ono акги 
ван у onoj мерп у којој се то с обзиром na ocina- 
рење вековпог народног сна с правом могло оче- 
к-ивати, Напротив, услсд извесних грешака, услед 
тешког насле1)а прошлости, услед недостајања ма 
какве неоспорне политичке истине у нашем уну- 
трашњем политичком животу, услед лакомисленнх 
злоупотреба система демократије n парламента- 
ризма, услед наопако постављене политичке бор- 
бе na верску, племепску и регионалну основу, \- 
след тога mro за све то време nnje било никаквих 
националних n гголитичких светиња, које бп биле 
вап дневног погађања n политичког компромиса, 
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био je ловеден у nnTaibe ако ne сам њеп опстаиак, 
оно на сваки начин Нормални развој п.еимх уну- 
трашњих прилика. СПасоноотом интервенцијом О- 
нога, ICoju и дању и иоћу бди над интересима ове 
земље и овога народд! Који je у томе хаосу бно 
очувао и пуну хладнокрвност и своју свакидашк>у 
л убав према својој асмл.и и своме народу и испо- 
иућену свест o својој историјској мисији, онемо- 
гућено je ono најгоре, ono mro je иогло доћи, 
(Пљескање и повици: Живео Крал.!). 

После једног прелазног режима, чији je зада- 
так био да нам да могућности да се приберемо, 
да дођемо к себи и да постапимо унутрашњи жи- 
вот na нове основе, на бољн пут п здравији пра- 
; ;in, дошли cv noia'MoapcKH избори, дошао je из- 
бор овога Народног претставништва. Како, госпо- 
до народни посланици, треба да гледамо на иолп- 
iiciKV ситуацију у зсмл.и, na enoje дужности и 
(poje задатке? 

Пре свега, nam рад и nama полптпка треба 
да се заснивају na дубоким поукама, црпеним из 
времена и прилика, које cv претходиле шестом ја- 
нуару. Извесне грешке, v које се тада падало и 
које се иогу, с обзиром na извесне моменте, с об- 
зиром на извесне елементе који су имали утицај 
иа развој ситуације тада правдатН, данас ми не 
бисмо могли правдати, ако ни због чега-, господо, 
другог, ono свакако зато mro су се те грешке већ 
десиле, што смо мп били њихови сведоци и mro 
из тих' грешака треба да извучемо неке поуке; 
Шестојаиуарски ианифест, са законом од 3 

октобра 1929 године n септвмбарским Уставом 
претстављају такорећи једну , Marna карту" name 
државне и националне политике. Том „Магна кар- 
IOM" прокламовано je неколико политичких исти- 
na, око којих смо се мп спорили гтре 6 јануара, 
око којих смо се борили и свађали, a које и .la- 
nac и у будуће треба да буду и да претставл)ају 
истииу апослутну, пеоспорну, шеподложпу диску- 
сији пе само за све нас у овоме Дому, mero и за 
one који су ван Дома, ne само за nac којн смо 
сад »ародни претставнициј него и за one којп he 
го бити у будуће. Једна од тих политнчких исти- 
на, која треба да претставлЈа аксиом namer упу- 
трашњег политичког живота, јесте наше народнп 
и држашо јединство. Ta истипа треба да буде те- 
мељ свеколике наше политичке активпости и да- 
i.ei- рада n изграђивања али никако нешто под- 
ложно спору n дискусији. Таква једна истина је- 
сте и та, да се и nama унутрашња палитичка бор- 
ба ни у ком случају ne може развијати v знаку 
верском, племенском и регионалном.'Ta се борба 
има развијати на бази разилажења у политичким, 
социјалним, привредним n финансијским! погле- 
лпма, али nn у ко.м случају na базн разилажења 
v ономе mro претставља темсл*с name отаџбине, 
њеног постојаша и њене будућности. Радећи na 
livaoi унутрашњој консолидацији, na успоставља- 
■i.v једне пстипске демократије и реформисаног 
партијског система, ми смо, пре свега, настојали 
;ia спј-оиедемо npamio јединство, .јвДИНСТВО орга- 
низаци.је државне. Mn с.мо успели оа донесемо 
[едан Закон o бпштинама за lк>.■l\■ земљу, na који 
се чекало преко једпу деценију и да дамо народу 
прилике да слободпо и песметапо изабере своје 
општинске управе. то je једно крупно дело. Mn 
ne чинимо никакву кескромност, ако то дело ис- 
такнемо и тражимо за њега признање. 

Здрава привредна и финансијска политика и 
здрава унутрашња политика, господо, поред муд- 
рог еођења name спољне политике, имале cv као 
неминовну реперкусију снажење нашег спол>ног 
положаја, повећање namer спољног угледа, noja- 
чање name спол.пе сигурнсти. Пама свпма cv, го- 
сподо, познати догађаји нз области сполуне поли- 
тике за последп.^- годину дана, пама cv позпати и 
успеси у томе погледу, и ja ne желпм immra im 
me да учиним nero да na те моменте укажем, 

Л сад, господо посланици, нека ии je допу 
штено да се осврнем на држање једне полнтичке 
групе опде у Скупштини која фуигира као опо- 
зиција, која je то овде и стварно, али која сс на- 
лази пред Сизифовим послом да докаже n народу 
да je ona доиста опозиција. (М. Драговић: Tu си 
поручени говорнинк). Госпбдо, један nfloj уважени 
предговорник тврдио je ca доста диалектичке 
спретности да смо ми и raj клуб десеторице, нека 
je допу-штено да такс назовем Клуб посланика .Iv- 
гословенске мародне странке, једно исто, само да 
се господа из тог Клуба свим силама труде да из> 
нађу неке разлике међу нама. Господо, поред све- 
га поштовања за свог колегу из скупштинске ве- 
liime, ja то његово схватање не могу да примим и 
сматрам да господи из Клуба г. др. Метикоша о- 
дајем правду, признајући n изјавл>ујући да теза 
мога колеге из већине «и.је тачна, да ми нисмо je- 
дно H да имаио врло мало или ни иало зајед- 
ппчког. 

Господо, шга ш имамо заједничко? Имамо 
заједничко то да смо бирани na истој листи и «а 
истоме програму. Да смо бирани na neroj листп 
то je факат, али то je једпа техничка веза која у 
полптппп много ne значи. Mn смо бирани, госпо- 
до, и na истоме пзбоЈтоме пррграму, те бп било 
логично претпостављати, господо, _да смо ми n- 
дејно једно исто. И то би, господо, при елемеп- 
тарпом политичком мораЛу тако n морало бпти. 
Међутим, шта je било? Чим je отпала ана одред- 
ба, no којој посланик пби мандат кад напусти 
групу носиоца земаљске листе, господа су се од- 
војила од nac. Hira значи то? Значи 1"осподо, да 
nac je везивала саио једпа листа и једна закрнска 
одредба. Кад je престала та законска одредба, пре- 
стала je међу нама n свака веза. 

Mn кисмо nero ca господом из Клуба десето- 
оице, јер Mn сматрамо да смо морално обавеани 
ta за трајања свога посланичког мандата остане- 
мо na оиоме изборном програму, na коме смо би- 
оани n онако груписани, како смо били на лпсти 
приликом избора. Mn то тако смаграмо. господо, 
јер смо мишљења да nac народ, да nac бирачко 
тело mije бирало само као појединце, nero да je 
истовреиено водило рачуна и o нашем избррном 
програму n o друштву, са којим смо се појавили 
пред народом, тражећи noncpen-e. Наши cv бира- 
чи бнли свеспи да cv name онаге као појединаца 
врло мале и да при најбољој својој вољи и при 
највећој enojoj спбсобности, мтл ne можемр гото- 
PO ништа датн; џко би били иадвојеки иа one ве- 
лике заједнице, v којој смо се пред биоачко тело 
појавили; Међутим, <наше колеге из Клуба десе- 
торице imev raico мислили. Omi cv се издвојили, 
onu се нису сматрали обавезним да остану у за- 
једници са onima, ca којпма cv се пре.ч народом 
ангажовали за исти програм. Другим речима, го- 
сподо,    cwin су сматрали    да могу да папустсЈ  raj 
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изборни програм. Опи су оснопали своју странку, 
н изншли су са својим програмом прсд народ. Ja 
мислим, господо, да je прва ствар, коју omi треба 
да рашчисте пред народом и пред оним грађани- 
ма које позивају у своју странку, да одговоре, ка- 
кве гарантије они иружају овим новим својим 
пјжјател.нма да he им остатн вернн, да he остати 
licpiiH овоме своме новом програму кад су тако 
кратко време остали вернн своме раиијем програ- 
му. (Пл.ескан>е). 

Од једнога члана групе десеторице, пао je 
за време ове дискусије онакав захтев: „Вратите 
нам политичке слободе". Из таквог захтева изла- 
зило би да у погледу схватања полнтичких сло- 
бода изме1)у иас и господе постоји велика разли- 
ка. Господо, да видимо, да ли каква разлика по- 
стоји ii у чему je. Изјавл>ујем да таква разлика 
постоји. 

Ona се испољила прп дискусији o изменама 
и допунама у Закопу o избору народних послани- 
ка и прнлнком дискусије o изменама и допунамЈ 
Закоиа o удружењима, зборрвима и договорима. 
Докле смо ми, господо, приликом доношења из- 
борпог Закоиа ишли na то да се иступа иа изборе 
помоћу земал.гке листе, да na челу земал>ске ли- 
сте вал>а да буде мосилац листе и да та листа 
треба да буде предложена од no 30 грађама из 
половппе срезова расподелЈепих на шест бановп- 
na, дотле су господа из друге групе тражнла да 
само странка може псгицати листе, да предлага- 
чи буду из no једне трећине срезова свих девет 
бапорппа, да може капдпдат на листи бптн само 
члап странке и да може гласатн само члап страп- 
кс. (Мплош Mparomih: Ono послед11>е mije истппа, 
ми то писмо тражили). 

Потпретседиик др. Авдо Хасачбеговић: Госпо- 
дине пссланиче, ja вас опомињем да ne упадате 
roBonmiKV v реч. 

Михаило Живанчевић (наставља): Господо, 
каква je била nama аргумептација, a какпа je би- 
ла аргументчција господе из опозицнје. Мн смо 
казали да je шестојануарски режим био нужда 
државна, једгн привремепи пежим, паметпут те- 
iiiKiiM приликама, али да се овом државом може и 
има управљати само уз сарадњу и шиооко уче- 
mlie парода, како je то ппокламовапо и од črpa- 
ne Његовог Велнчапства Крал.а приликом успо- 
стапе уставног режима. Mir смо говорили да je 
нормално политичко стање v једпој земл.и кад 
постојп преставнички систем, кад постоје партпј- 
ске оргашизације и кад се омогућава партијска у- 
такмица у служби иароду. земл.и н Кпал>у. У том 
циљу, господо, ми смо налазили дл je v нптересу 
унутрашпЈе полнтпчке пормалпзацпје, да 'je у nn- 
тересу општем и jaimoMi, олакшати организовање 
гпађана v велике политичке организације, сматра- 
jviiir да ie јел1ма политичка оргапизација довол.по 
велика, ако се протеже па mecr бапонипа и да у 
томе случају ona самом том својом теоитооијпл- 
пом распрострањеношћу губи карактер верски 
племенски или регионални. Господа cv сматпала 
да тоеба отежати стваоање гтоанака. Они cv сма- 
тпали ла тпеба ствопнти што теже услове за то 
(Мплпш Дрпгоипћ упада у реч). 

Потпретседчик др. Авдо Хасанбеговић: Г. Дра- 
говићу, попово Вас onoMiiibeNT да ne упадате го- 
ворнику у реч. 

Михаило Живанчевић (наставља): Па, госпо- 
до, ко je био либералнији: ми кли опозиција из 
Клуба десеторпце? Очевидпо je, господо, да cv 
либералнији они који олакшавају народу групи- 
сање у политичке организације, који му олакшв' 
вају да вршн политнчки утпцај на јавпе послове 
Шта je био смисао захтева, да само једна поли- 
гичка странка може истицати листе, да само ii)eHii 
члапови могу бити кандидати? Господо, то je пре 
свега било пасртање ma уставна права грађана 
удар na одредбу Устава, којом су гарантована no- 
литичка права свима гра^апнма. To je значило уз- 
/mlin странку na mino јавно-правног тела, ступање 
у полнтичку странку учинити принудним за сва- 
ког ко ne жели да се лиши политичких права. A 
да ту o пеком' либералпзму me може бити ии ro- 
иора, то je очевидпо. 

Господо, једап од претставника поменутог 
Клуба у свомс говору прошле године прогласио к 
своје полптпчке противпике политичким качаци- 
ма и предложио да треба поделити народу ору- 
жје n позвати га да се обрачуна са тим грађаним« 
других политичких схватања, као што je шарод 
обрачунао са комитаџијама и качацима у Јужној 
Србији. He личи ли овакво схватаље na средн>и 
век. Ле лп то лпберализам и политичка трпел.и- 
пост?! 

Господа ii3 Клуба десеторице допустила cv 
себи да нам приговоре, да се не заузимамо до- 
вол>11о за заштиту земл>орад11И1<а, ма да смо ми 
допелп парочптп Закон у циљу заштите земл>о- 
радпика. Колпка je доза безобзпрпости у том 
приговору, кад се има na уму, да je пред гласа- 
ibe Закона o заштити земљорадника 14 децембра 
претпрошле године v име поменутог Клуба про- 
мнтапа изјава, да raj Клуб nehe гласатн за Закон 
o заштити земљорадника v знак протеста због 
„терада Владе и њеног Клуба"! 

Господо, после ових излагања и напомена 
смахрајући да се нормално функционисање нашег 
унутратњег живота, његова срећеност и стабил- 
nocT, сталат напредак, народно благостање и ; ■ 
бра управа унутра a максимална безбедност и мир 
споља, дају иајбоље и најтрајније обезбедити ако 
се национална, државпа и привредна политика ni- 
воде na пшрокој оспови народне сарадње, IIOI.I- 
seliH од политичке аксиоме, да се народмо и чр- 
жавно јединство имају сматрати изнад и изваИ 
сваке дискусије и да ne могу бити предмет дпен- 
ne политике и пога^ања, a пошто су тим духом 
прожета и у том смислу управљена сва настојања 
Краљевске владе и пошто се само v том знаку да- 
ју постићи три највиша цил.а наше политичке ак 
тивности n свих наших стремл>ења и то: a) птч- 
грално Југословенство, mro he рећи један идеал, 
једна свест, једпа душа и јелпа воља унутра; б) 
пупо благостап>е, mro he рећи материјална обез- 
беђеиост, сигуриост и стабилност у привредно- 
финансијским односим.а и в) трајни спољни мир, 
mro lie pelm пуна спол>на безбедност у знаку ор- 
гаипзовате и na правну базу поставл^пе међуна- 
родне сарадње, изјављујем да hy гласати за пред- 
ложепи буџет, манифестујући na тај начин своје 
пуно шоверење и преда садашњој општој поли« 
тици и према њеним одговорпим носиоцима (/KU- 
BO и дуготрајпо одобравање), 
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koji smo učestvovali na seclnicama Finansijsko^ od- 
bora kao posmatrači, videli smo golemi rad kojega 
je činila Kraljevska vlada da nade nove izvore za 
pokriće tekućeg budžeta i uravnoteženje novog bu- 
džeta za god. 1934/35 koji bazira na faktično u- 
branim .prihodima prošle budžetske godine. Kraljev- 
ska vlada tražila je sretstava za ublaženje besposli- 
ce sa donošenjem Uredbe o javnim radovima, ko- 
načno medila problem seljačkih dugova, jer se bilo 
već mislilo da će se dugovi crtati i da ni jedan neće 
više ništa platiti. Tako bi došlo do anarhije i demo- 
raliziranja dužnika po tom pitanju. 

Da se omogući likvidnost novčanih zavoda, u 
koje usled Uredbe novac neće teći tako brzo, odre- 
đuje čl. 14 da mogu verovnici svoja potraživanja 
reeskontirati kod državnih ili privilegovanih novča- 
nih zavoda, t.j. Narodne banke. Državne hipotekarne 
banke   ili   Poštanske  štedionice  do   iznosa   od  50%. 

Ali tu nastaje drugo pitanje. Gospodo, poznata 
je činjenica, da kamatna stopa kod Narodne banke 
za eskont iznosi posle sniženja 7r;;, a za lombard 
8%. Na pritisak jugoslovenske privrede snizila je 
naime Narodna baiika kamatnu stopu za И procenta 
za eskont, a za lombard 1%. Kako г'/7 zajmova naše 
privrede otpada na Narodnu banku, izlazi i/, toga 
da je ovaj zavod regulator kamatne stope za čitavu 
državu. 

Neminovno je potrebno, da glavna skupština 
koja će se držati 4 marta o. g. snizi kamatnu stopu 
na" snošljivu meni, jer jedino tako može se pru- 
žiti pomoć našoj privredi, naročito onim novčanim 
zavodima koje će eskontirati seljačka potraživanja 
do iznosa 50°/, . 

Danas imadu 7% kamatnu stopu u Evropi samo 
Grčka i Bugarska, a 7*% Albanija. Pa kako je po- 
trebno, da Narodna banka ove kredite daje u pr- 
vom redu krajevima sa razvijenom industrijom, jer 
oni trpe najveću oskudicu na novcu. Naša Narodna 
banka vodi' sasvim dividendnu politiku te isplaćuje 
uprkos otpisanim dubiozama od preko 63 iniliona 
dinara još uvek visoku dividendu. Sva nastojanja 
Kraljevske vlade za sanaciju privrede uzaludna su, 
ako "Narodna banka ne proineni svoju kreditnu poli- 
tiku. Češka Narodna banka isplatila je prošle go- 
dine Г,',' dividendu, Poljska i Mađarska S%, dok na- 
ša 10%. Udeo države na dobitku je minimalan u 
razmeru   sa   visokim   kamatama   koje   država   plaća. 

U vezi sa tim moram da spomenem i potrebu o 
donošenju zakona o,bankama. U poslednje vreme 
baS čitam u novinama o donošenju ovakvog zakona 
u Švajcarskoj, kojega glavni princip jeste: 1) Oba- 
vezna revizija; 2) Povećana odgovornost uprave; 3) 
Povećan publicitet. 

Naše zakonodavstvo u tom pogledu zastarelo 
je, pošto još postoje u raznim pokrajinama stari 
zakoni, nije izvedena unifikacija. Sa donošenjem tak- 
vog jednog novog zakona, otpomoglo bi se krizi 
poverenja i novac bi opet počeo da teče u novčane 
zavode i tako fruktificirao privredu. 

Za takove i slične poslove treba Kraljevska vla- 
da da  sastavi privredni plan. 

Gospodin Pretscdnik Vlade već je navestio da će 
posle donošenja budžeta doći do korekture u držav- 
noj administraciji i finansijskoj politici i da se na- 
rodu neće više nametnuti novi tereti. Mi imademo 
pouzdanje u Kraljevsku vladu, da će preduzeti radi- 
kalne  mere za sanacije naših prilika. 

Članom 48 Finasijskog zakona data je moguć- 

nost Kraljevskoj vladi da revidira mnoga pitanja 
javnih nameštenika i penzionera, koji služe kao pen- 
zioneri dalje u državi kao dnevničari. Poznat je slu- 
čaj, da državni penzioner sa 4.500.— din. radi u jed- 
nom ministarstvu kao dnevničar sa platom od 2.000 
dinara. 

Na drugoj su strani zaposlene žene, čiji muževi 
zarade u privatnom poslu kao lekari, advokati i sli- 
čno toliko, da njihovim suprugama nije potrebno da 
vuku državnu platu, dok imade na drugoj strani 
stotine i stotine intelektualaca sa stručnom spremom 
bez posla. U Minisitarstvu prosvete leži 1700 molbi 
za nnmeštenje učitelja, na drugoj strani zatvorene 
su škole već godinu dana pošto nema nameštenika. 
Dakako da su redukcije delikatan posao, kod koje- 
ga obično nastradaju oni, koji su materijalno loše 
fundirani i bez druge zarade ne bi mogli da žive. 
To bi se moglo desiti, ako bi se kod ovog posla po- 
stupalo suviše šablonski. 

U našoj državi je potrebno i to, da se donese 
zakon o kartelima, kojega već imadu napredne zemlje, 
tako Nemačka, Norveška, u poslednje vreme Poljska 
i Češka. Po ovim zakonima svi su karteli registri- 
rani kod državne vlasti, koja vrši nad njima nadzor. 
Mi čitamo u novinama iz dana u dan o novim kar- 
telima naše industrije. Baš ovi su karteli uzrok ve- 
likoj razlici između cene poljoprivrednih proizvoda 
i industrijskih artikala, jer se karteli koriste viso- 
kom carinskom zaštitom, zloupotrebijuju svoj mo- 
nbpolisanf položaj i drže visoke cene. To vidimo na- 
ročito u tekstilnoj industriji, gde se podižu nove fa- 
brike svakog dana. Rad kartela mora da bude u har- 
moniji sa ostalim privrednim napretkom u državi. 

Donošenjem Zakona o opštinama .stvorili smo 
velika samoupravna tela sposobna za život, raširili 
smo njihov delokrug i time naneli njima nove terete, 
tako da seoske opštine bez većih konzumnih centara 
jedva mogu da sastave svoj budžet. Moraćemo raditi 
u tom pravcu, da skinemo opštinama obavezu dava- 
nja stana i ogreva učiteljima. Mi dakako nismo za 
to, da se učiteljstvu ova blagodat ukine, a neka se 
ne nametne ni na teret opštinama, koje većinom ne- 
maju zgrada za svoj ured, a kamo li šume, i moraju 
da plaćaju drva i stan u gotovom novcu. 

U sklopu pravnih normi koje rguliŠU pravilno 
funkcionisanje našeg privrednog života carinskom 
zakonodavstvu pripada svakako jedna od najvažni- 
jih uloga. Ovo je prirodno, jer carine pretstavljaju 
najjače i najefikasnije srestvo u sprovodenju držav- 
ne trgovinske i carinske politike pogotovo danas kada 
zbog teških ekonomskih potresa većina država u 
međunarodnoj razmeni ekonomskih dobara pokazu- 
je tendenciju za zavođenjem sistema kontinentiranja 
i preferencijala. 

Zbog pomenute važnosti carina, kako u spolj- 
nom trgovinskom pogledu tako kao i regulatora na- 
še domaće industrije i unutarnje trgovine ,a najzad 
kao jednog neobično važnog izvora državnih priho- 
da, pitanje carinske politike i carinskog zakonodav- 
stva zaslužuju SVU potrebnu pažnju. Ovu pažnju tre- 
balo bi uputiti n tom-- pravni, da bi naime carinski 
Zakon, Zakon o opštoj carinskoj tarifi kao i ostali 
propisi odgovarali svagdašnjim stvarnim potrebama 
u našem ekonomskom životu. 

Međutim kod nas nije ovako. Dok je na pod- 
ručju ostalih zakonodavstava izvršen ogroman i u- 
spešan rad, tako u oblasti sudstva kao i u samoj 
finansijskoj grani, u carini  još i danas važi Zakon 
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iz p;od. 1899. Ovaj je Zakon u svoie vreme pretstav- 
Ijao jedan u svima detaljima tehničko izvrsno izra- 
đen skup pravnih normi s obzirom na tadašnju eko- 
nomsku strukturu. Ekonomski doeadaji su se oso- 
bito posle rata tako brzo izmeniivali. da danas ne 
odgovara više svojoj svrsi. Zato je evidentna potre- 
ba, da se donese jedan novi zakon, koji će potpuno 
odgovarati današnjim potrebama i zahtevima današ- 
ni'h vremena i tako postaviti u ravnotežu carinsko 
zakonodavstvo. 

Zakon o izmenama i dopunama carinskog Zako- 
na od 18 o. m. nije otklonio izvesne teške nedo- 
statke i nelogičnosti u postoiećem carinskom zako- 
nodavstvu, koie ništi u skladu sa on^tim pravnim 
princinima. koin ie načpla već prihvatio Carinsko- 
nomorski pravilnik i Zakon o državnim monopo- 
lima. 

Sva naša privredna politika mora da ide u tom 
pravni da чр pnmfone екопоптЛ-о slabijem radniku 
i soIiiI,-n i tereti n^prnve sno^niiim. 

Politika nacionalne stranke naišln ip na odobra- 
vnnip u čitavom narodu. Danas stimaiu u stranku 
Hudi i u kmipvima ede se pred malo vremena niie 
smeo da poiavi niko osim onih koii su imali patent 
na vnd«tvo naroda, tako da ie Nacionalna stranka 
postala u istinu svedržavna. Narod ima poverenie u 
centrnlnn Vlndii. i u ni'pne organe po banovinama, a 
п ni?ni banovini n^ronto 11 Rnnn rr. dr. Martišića, 
koii ie pn7nnt i omilieri n čitavni banovini po svo- 
ioi sno<;nhnntti j nhiektivnom nostuoku i PO s^'oioi 
infos'nvpn<:koi pacionplnoi svesti i ima zato i lefi- 
tiinppiin kao srp^lfi dobrovoHnc Irnii ie prošao A1- 
baniin. ("Buran plie^ak i povici: T^ko ie! ZiveoIV 

Narod ie odobrio politiku Kraljevske vlade i 
hirickp unrave na opštin^kim izborima IR oktobra 
10^4 (rodine koia se spro^'odi u smislu rn^riifpctn 6 
iannara. i fla^ao ie za Kralja i Otadžbinu. (Odobra- 
vam'p i p1ip«kanieV 

Пптппстселпик до. Лвдо Хасаибеговић: Има 
реч г. Mn.iopair Симић. 

Милопад Симић: Госполо иародни посланипи, 
v штс!<урији onora бупста.као тто витите. vseo Is 
реч врли-ки 6poi госттоде народицх послоника и то 
стапих папламентараца и политичапа, KOI'U cv у 
CBoinM говорима лепо илустровали све Morvhe u 
HeMorvhe CTpaite овога бупета, те v том muc.TV не 
6u требао ia ни ла говорим: али почнавајући при- 
лике и живот сел^ака. Koin v на']већем лелу. оза] 
те.ррт и ла1пг1р. поелвићене v овом 6viieTV, мора ла 
поиесе ua својим лећима, јер je само тај сел^ак 
у овој лржппи милнонски, морам и ja узегн реч. 

Гооподо наролии посланици. тешка економска 
и фннакси1ска коиза, Koia притиска и дави готово 

■све слојеве нарола у iiaiuoj држапч, uapvie и коси 
поглавчто наш милионски селЈачкн живал., и то 
5аш та1 жнваЛ), ол кога зависи nam приврелпч na и 
финаисигски живот, те ie no готову још јасније ла 
ie овај буиет у овачвнм временима превелпки. Го- 
сподо, у последњпх неколико година иаш je сељак 
стално у стварном дефицпту и опадаи.у, и не може 
да попмири од својих прихода ни своје иајнужиије 
потребе. Mu овле сви вилчмо н знамо, да сељак све 
што пролаје, он то продаје такорећи пошто ко хо- 
he, a оно што за своје потребе мора ла купи, то 
плаћа no истој цени које су владале пре 6—7 го- 
дина, и та иесразмера у купо-продајним цеиама 
довела je читав сељачки иарод до малаксалости и у 

тако тсшко стаи.с, да je он остао потпуио не-спосп 
бан и немоћан за свој продуктивни посао. Ми ,-■ 
no природи приврсдна земља, a сељак je rai, кој-. 
се бави пољоприврсдном продукцијом, и који мо- 
pa свакога да плати и нахрани. 

Господо народни посланнци, мој je крај у ко 
ме живчм потпуно брдски и пасиван, тако да i 
су u иајродннје године, он нпак    мора да кут 
храну. У овој години «укуруз као главиа храна чц. 
гавога становичштва mije могао сазрсзи u већ 
скоро 50% становника купује исту, и тај he се nno 
ценат с дана на дан пењати. Господо, жалосно ie i 
се народ у тим кра|јевима мучи без хране и да v,- 
ре ол глади, када je кукуруз на пијаци R—7 банкц 

Народ je у моме крају мираи, вредан и раднн 
na као такав није научио да молн и да просјачи ;■ 
je од увек жслео и трудио се док je год могао 
се он сам o себи брине, и зато му бар сада TI 
помоћи и створитч могућност, да он за своје noriv 
бе може наћи негде зараде. 

Господо, у моме срезу постоји један државнц 
и два бановииска пута, којн су у врло рђапоме ста- 
u.y, тако да се на љима са тешком муком врши cio. 
брлћај, na на тим путевима требало би створити v, 
гућности за јавне радове, где би на тај начин rai 
снромаигнији народ дошао до зараде, noMohv које 
би се исхранио и порез пллтио. 

Госполо наролни посланици, вечита жеља на- 
ших крајева у Горч^ем Подрињу била je и остаће 
v булуће, да добијемо пругу бар уског колосока 
1Совиљаче уз Дрину ка Бајнној Баштц, која да се 
веже за Вншеград. 

Таква јелна пруга и комушжацијона веза Ko. 
внл>ача—Вншсград донела би срећан живот у т0 
name пасивне крајеве, a богате са разиом гором n 
рудама. 

Стотине милиона држапнога новца баца се нз 
ра.чпе стране на потребне и пепотребпе циљеве, док 
бн јелна толика сума    изградила ту жељезниш 
спасила вечитс глали и ciipoTnu>e читав један наро 
који живи у тој огромној    котлини сада пас;; 
краја. 

Ово je, господо, пајглавннји проблем за реша- 
Baibe једног важног питања —■ пита11>а будућег oii- 
станка тога народа, којн je највећим делом насе 
љен no брдима и шумама у горњем сливу реке Дрц- 
ие; стотине хил.ада људн на тај начнн, искоришКп. 
вајући огромно богаство, само разновр. дрветл, 
нашле бп извор и ретење за' будући свој даљн оп- 
станак. 

Ha овој начин било би рсшеио и питап.е исхрз- 
не тога no све гладног народа, који би v замену 
своје др&О', стоку и друге продукте добио из раз- 
них житарских крајева оно што њему не достајо ,■ 
то je хлебац. 

Молим Краљевску владу да се на овом важноц 
питаи^у једном позабави и приведе га у дело n 
остварн. 

Господо, школе су нам готово празне и мало 
која од њих ла нма довољан број наставиика, уме- 
сто да подигнемо и нове школе и у оним крајевиш 
у којнм их иема, a оио иапротив, затворене су и без 
наставника зјапе празие u one, којс je народ с 
iiiKOM муком подигао. Шта he нама THcyhe жен 
у државиој служби, и баш оних које имају среста- 
ва за живот, na су размештене no разпим каниела- 
ријама, да за столом дремају н примају плату? To 
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треба одпустити, na место њих поставити учптел.е, 
и попунити празна одељен>а no школама, те да нам 
се дсца бгр огновном школом школују, да ие оста- 
пу слепа код очију у очом 20 веку. Го су, росподо, 
наше наде и ии у њнма трсба ла гледамо name хра- 
нитељз и наше бранитеље. Поред тога потребпо 6II 
било, ла се мало боље пооштрн надзор иал самом 
иаставом, јср сс констатује ла у том правиу почп- 
н,е да попушта. 

Законом n потпорп војних инвалида од 1920 
rn-iniie угашено je прапо многим инвалидима и n>;'- 
ховим породицама на потпору. Taj Закон треба што 
скорије дрпунити и заменити. Taj je Закои упсо 
читав хаос у рсловима инвалида, толпко je кпмили- 
Konmr и нејасан, ла поједини инвалиди и II>IIXOBC по- 
родице, после 4 године нису join могли доћи до ре- 
iiiema, без кога ne могу да примају im ту мллу ин- 
валидску помоћ. Ca.ua организација инвалидских 
судова сасв-пм je недовољна и слаба. 

Госполо, баш npe неки дан дошао ми je опле 
неки мој грађанин да ме тражи. Питао сам га: „За- 
mro см дошао?« И on ми je одговорио: »Посланн- 
че, био сам инвалид na ми je та потпора nne трн го- 
дине укштута « Ja сам га питао: »Где си био v рату 
и v ком пуку, n шта ти фали?« On je одговорио: 
»Био слм за време рагга v I батаљот' 5 пука.« И ne 
знам где ми рече да je раљеп, na к-ажс: »18 кугли 
> саоило ме ie у д^егну ногу и десну страну ол којих 
и данас |едну куглу носим у грудима, потпупо сам 
неспособаш и ne могу ла радим, na и пооед тога ко- 
Miirnin irnje ме огласила за ипвллила." Пошло сам, 
госполппе, да те тражпм, да ме помогпеш.« Шта сам 
MV могао Tovrn ла ралим, no ла MV дадем трошак 
за повратак кући. И таквих случајепа, госполо, нма 
миого, na би требало повпм закопом таквпм ратпи- 
пима и њихошш породицама признати и помоћи 
их. Инвалили na то чекају и траже, ла се што ско- 
pnio v новом закону те и сличне неправде папете 
инвалидмма и њиховим породицама отклоне. 

Закон o заштити сељака nnic ло сада лао 5ог 
?на каквих добоих резултата. On je само био једна 
ин|екци.|а болеснику да ne умре, a у ствари зелена- 
ши и несавесни банкари опет чипе споје. 

Иитерпс ссл.аку опст се наплаћује no 20 na и 
F-ишс посто, нужда га патсра и мора да тоажп; a 
eno како се то изиграпа Закоп. Mene je прошле го- 
дине, госполо. замолио јелаи сиромашан сељак, 
да бп MV потписао мсипцу на 2000 липапа, a ja зна- 
ivhn да je кутгао једпо парче земље, обећао сам му 
потписати, n рекао ла иде у банку и да nonvnn 
меницу пп да ie лопесе na потппс. Мало доцније 0н 
се прптпо носећи меницу у pvim. Рекао ми je: „Ме- 
ни траже да ia потпишеЛ иеницу као тргопац, na 
niTP би MU ти рекао?" Поглелао сам тога човека ко- 
ји je биоудоста похабаном оделу,иснужден,па сам 
MV рекао:' »Ти си гпрома, na си попспаи n ти ппка- 
лп ниси био трговац, и ne смеш да сам спој потпис 
Љалсификујеш." Ето, госполо, како се и на који 
ппчип изиграпа Закон, само да би сс паплаћпвао 
20% интерес. Ta i Закон јелпом треба прецизирати и 
окончати с тим да on обухвата и тргоппа и запат- 
-, ч'у илп га треба сасвим укинути, ла na овакав n 
сличан начин no уноси забуну. Гласаћу за бупет, a 
тиме истовремено гласам повереп.е Кпал.епској пла- 
ди и нашем r. Претседнику којп joj je на челу. 
(Одобоавање n пљескањеУ 

Пптппетссдиик др. Авдо Хасанбеговнћ:    Има 

реч г. Јован Довезепскп.   (Гласови: Није-ту),   Има 
рсч пародт! посланик г. Витомир Давидовић. 

Витомир Давндовић: Госполо паролпи посла- 
нции, мпогп гопорнпцп у onoj дебатн всле ла je 
onaj бупст преоелики. Госполо, ja ne делим то миш- 
л>ење. Друга je ствар ла ли ои може да се охггвари! 
bani v томс лежч питање паше прчпрсдпс лепрссн- 
je. За трп године буиетје смап.еп sa 4 милијарде, 
т. ј. за 30%. 

Док су овако расходи смањивани, лотле cv 
разне дажбине и порезе упећапе, na ето опет се 
сумња да лп iic ena j буџет ла се оствари? 

Гогподо, отао су последицс прппредпе пепзвес- 
насти, a n добркм делом стабилнзацпје namer цоп- 
ца. Лчуди саботери namer привредног жнвота no- 
вукли су иовац и ие пуштају га v промет, jop у 
промету морају нешто да ризикују, a овако када 
се опакппм одлучношћу брани п.сгова врслпост, 
значн ла су наЈсигурнији када .te код н>их. Ja еам 
у претпрошлој буцетшој дебати предлагао порсз 
ira тај новац који je попучсп. Ja и данас пелпм, са- 
мо порез na тај nonan. или једпа ограпнчепа плап- 
ска и смишљена инфлација исгераће га и ставити v 
промет. По мом лубоком уверељу другог пута нема 
n ja мпслим да бп једна ол ових мера, ма која, си- 
гурно обезбедила раппотежх' и веће^буџета, a с ма- 
iMiM ллжбипгма ол овпх које сада пмамо. 

Госполо, према салашп.ем нашем законодав- 
ству n.-iMnmrcTpannia io толпко комгтликована ла се 
у оваквом њеном обиму не да извести смањивање 
расхода без штете. 

Господо, пооребна je једна смишљена и vnpom- 
hennia државна алминпстратпа. Њу трсба реппга- 
низовати тпко да ona буде јефтинија n поиступач- 
nnia пароду na пр. као у предратпој Крал.еппип 
Србији. 

Вдада нашег шефа увића ту потребу и тражп 
од nac omaniheiiie v ЧЛ. 48 за то n3nohenie. Кад 
зппмо личност г. Узуновића, namer шефа и Прет- 
седника владе, чије je име допол|Па rnpnmmia, који 
ужпва поверење nac овле n шпрокпх пародппх сло- 
iena, можрмо бпти сигурни ла ћо ои nam државни 
брод полптп праоим путом na добро парода и лр- 
»<аве и ja то овлашћеље поздрављам. 

Господо, у нашој адмпппстраппјп палазп се и 
сувите пелчкч број жепа, тако да кал човек доће 
v пеко паллештво. учини MV се Да jo v неком салону 
модискип.а. Knajn.c je врсме да сс опоме учини 
кра|. Жепе које nncv једппп храпиопп enoie поре- 
дице треба нратити споме позпву да буду домаћице 
и мајке. 

Господо. г. Мнппстар финакИсија изнео je потат- 
ке да преко ROOO молби мушкараца лежи no мшти- 
старствима, молиоци cv завршили школе, регули- 
салп Bojnv обавезу. v већини постали резервни офи- 
nnpn, a Bnnniv за службом n ja тврдим да ie тај 
број мпого nelui, само inicv гпи ПОДНели молбс ие- 
мајући чиме ла плате таксе за потребпа документа. 
Лржанп o овоме мора n треба да повеле рачуна. 
Овим л.улима мора сс naiin посла. Господо. нма по- 
родица чији cv спп чланови упослени. Социјална 
правпчпост тражп: да се то даље ne подноси; im из 
једне поролипе која жппи v једном месту не треба 
дозволити ла у државпо! служби буде umne оч два 
члапа. .Ta знам, господо, једну поролицу ол 7 чла- 
нова, v којој су: отац пепзпопер, мајка пензионер- 
ка, a два сипа н три кћери су државпп чиновници. 
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Господо, ca пензијама у нашој земљн отишло 
се и сувише далеко. Дата je пензнја чак и оним љу- 
дима којн су се борили противу ов-е земље. Овде je 
потребиа хнтиа и строга ревизија. Свима онима 
којн ма каквог прихода имају, који се тражи као 
миннмум no пореском Закону, треба пензију узсти, 
као и свима онима који исту нису стекли у службп 
ове земље. Господо, како сам чуо у нашој земљи 
има 200 и више мииистара пеизионера. Чак да прп- 
мају пензију и они који жизе у овој земљи, a пра- 
во бн бнло да се на положају миинстра ne може 
creliH пензнја, јер господо, министри нису чинов- 
иици. 

У иашој земљи има људи државних службени- 
ка који су упаслеии na разним звањима и дужно- 
стима и љнхови дохотци износе мсссчио no 30, 40 
na и 50000 динара. Куда nac то води? Зар пеко да 
има да му се пресипа, a други да нема хлеба! Го- 
сподо, идеја Фииансијског одбора у његовом из- 
вештају je да ннко нема споредан доходак већи од 
50% iberone плате. Фииаиснјскн закоп ово друкчије 
наређује. Тамо се сва споредна приман>а редуци- 
рају за 50%, те he тако опет остати ona пелнка 
примања, само место 50.000 прнма се 30.000 динара 
И т. д. 

Господо, *у овом буџету иалази се 1и велика 
суиа за отплат\г зајмова ттостранству. Господо, ja 
мислим да ми не платимо ове дугове све дотле док 
се нама ие плати ратна штета. Зиам, рећи ће се 
да ово иису све ратни дугови, али, господо, сви 
су наши дугов1и рапши, они предратни за наоружа- 
ње, a поратпи за обпову онога што je рат упропас- 
тио. 

Господо, ми имамо при 'врсте буџета у зем- 
љи: државни, бановннскн и општински. Држава je 
оиим самоупрпп1Гим гслиницлма наметнула вазда 
дгжности, a од својих прихода није им ништа да- 
ла. Зар ine би било целисходније, a и пратаичније, 
да им се место дотација које сс лају баиовинама, 
устугти једна врста прихола са дотичие терито/ртеге. 

Од свих дажбина иајиезголнији je општански 
прирсз. Ми имамо rpn'inHa који плаћају 300 и ви- 
nie прппопата општинсмог прирсза. a имлмо и так- 
вих који v опште овај порез не плаћају. Гппћпни cv 
сви ове лржаве, a општински прирез je попез и 
o II.OMV би сс морало вплити пачуна. He грвба до- 
звплити ла неке omiiTiime своје потпсбе гтодмиру- 
ју путем улазница и другим таксама ко!с плаћа n- 
котта, те ла тако њеии гпаћани ие 'moče никакве 
терсте, лок други којп rv упућетт на оваквс on- 
штане пллћшу n.e*ip цаисбиие и ioni у својо! оп- 
штини no 300 и више процената. Нлјпплшгччије 5и 
било: {едан буџет зл гвс у земљ«. Једаи б\гџет и 
један порез за све. 

Гогподо. код nac nocToio такозвани егзекутив- 
ни трошкови који cv неправични, a тим пре што 
mtcv саставни лсо државмих буџетсмих прихода. 
Кал један човек остл^пе самп 1 динар порезе av- 
жлн, n.oMv пороска власт за тај 1 длнаЈр ^лплаћује 
10 дичлра за опомену ir то на нме егзекутивних 
троткопа, 

Госполо, Влада нашег mecha ie. да опорези- 
ваи>о гоаКана булге IUTO поавичније, — v KOJV je 
сппху измењен Зпкпт? n иепосоелном пооезу. Гоа- 
ћаиокЈи стллржи Koin cv навикли ла буду мезимчад, 
отитттлц cv толшсо лалеко, лл cv кпо иеки протест, 
штрајковали |едан дан. Господо , све порезе v зем- 
љ-и плаћа произвоћач и потрошач, a посредници 

жнве од ових и свој порез 'од нлгх наплате. До- 
зволите ми да нагсравим једно упоре1)ење у поре- 
зима na селу и вароишма. Село плаћа порез на 
бази чнстог прихода из 1925 год. када je бнло 1 
кгр. пшенице 2,50 дип. Грађанкзси сталежи на са- 
л;и1>ој бази. И тако израчунагга основица ево како 
се плаћа на 100 дин. ч. к. п. 

Ha сслу: дин. 10 осповни, 2 допуиски, 3 бано- 
вшискн, 25 апштински. Просечко свега 40 

У варошима ое плаћа овако: 10 дина1ра осноб- 
IIIIX —■ то je само за трговачки свет, a занатлије 
имају IH т\жу стопу — 2 дитара допл^нских, 3 ди- 
'иара бановипских и просечно највише 5 дшгара оп- 
штинских. To je свега 20 динара. Дакле, видите, 
да je нат сел^ач^и сталеж опорсзован дупло ве- 
IIOM порезом иего  грађански. И буњење плјхово 
противу последн.их измена Закоша o непосрсигим 
порезима потпуио je депласираио. Поред свега по- 
реза који  сељаци, као што рекох, n.talia.iv више 
него други сталежи, сад су извесне бановинс уда- 
риле јелан Moe порез у погледу тротпарише на ви- 
шо u paKiijv. Господо. o овомс порезу бнло  je до- 
волло речи у IOBOM Дому и o разлозима због чега 
je VKII'HVT. Сада извепие бановтгне тај порез псуно- 
ђо уводе. Саошм he незгодно изгледатн да се rai 
пор>ез v једној бамовини плаћа, a у flovrof ine пла- 
ha. И ja мислим, ла бановине које су rai порез раз- 
резале, нису ии са праваиичке стране имале поаво, 
iep je то један нов порез .н за пово опорезивлп.о. 
ja мислим, ла jie надлел<а'н само   Парламенат.    Ja 
бих молио Кралзевску владу да не дозволи лпвп- 
i')CH>e v, живот свог порсза, iep наше пол>опривред- 
ino земл.ипгге. са кога се добијл rai ппшиос на KO- 
JU се плаћа трошарина — a то су BoIiH.nmi и ви- 
ногради —  fe најслабиае  култуое. Ta земллппта, 
лок сс на м.има ие подигну виногради 'и воћњаци, 
поллеже порезу од десет ливлра катастарстсог ппи- 
носа, л кад се роћњани и вииогрлли поттипну, опо- 
резовлча cv no хектлпу ca 1000 до 1800 катпстап- 
ског  прииоса.  Кад  je  то  земљиште тако  високо 
опорозовлшо,  ошла не би  било право лл  тај  ппи- 
пос буде опорезован joui једном пврезом у  виду 
трошариие. Ja не бих имао иишта протип тога да 
троптлриил  кло пороз  постоји на виио и  рлкип-, 
али бих био за то ла -се и сви   Tn'vni поомзводи 
onopesviv v Toi соазмери, a ла се ослоболе ттопо- 
срелне пооезе! Госполо, цене наших no.n,nnniiBnoi- 

■них пролуката cv и сллвкше ниско. Збот тпгл што 
вемап' гле ла се пла^иоа^ пролгкти нашег земљо- 
ралничког стллежа. дошао  ie Tai сталеж v јелан 
врло тежак положај. On  ie лоптло у немогућ^ост 
ne слмо лл олговлра CBOJHvt обавезама котма   ie 
длокли ла 'олговар^. псго  ie дошао и v татту не- 
прилику, ла не може да задовољи пи cBoie нај- 
нужније  потребе.   Кад ве чиоже  да  задовол^и  ни 
CBoie иајнужвије потребе, о-н због своје^вигке мо- 
ћн пллћли.а иема иик-аквог кредита у земл>и. Он не 
може да доби!е шнгле кредита ии no мојој nemi. 
Крелитиршве тога  света  сасвим je пр^стало и  on 
жнви у јелном очајшом стању, јер да предузме ма 
шта, нема  са  чим. Пппвилеговапу  аграрну  банкУ 
смо  при  ii.i'iioM  cTBapaiiiV у  сво?о  време  поздра- 
вили кло једиИог сељачког крелитооа. Али на жа- 
лост name иале iracv се исшгииле. He 'само што се 
нису  испуниле, но  je  ова  банка  CBoie пословање 
толико  'комплтжовала   cnoioM  крслитпом   полити- 
ком, да je постиглл негативие резултате, јер није 
била ни мало у складу са рентабилнтстом пол>опри- 
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вреде. Ола се све више и више еманциповала од 
села. Њсшо je пск.шиање питиуио бнрократско- 
б^нкаркжо, место задружио. 

У авим тсшким даиима села, ова сел.ачка у- 
станова зида палату од 25 милнона динара, као 
да Je била сврха њеког cruapaiba то, да je створена 
ради ње, a не ради народа. Господо, ja тражнм да 
се у овој устаишви изирши реорганизација ка за- 
другарском систему, a аио се то mehe, онда joj о- 
дузсти дате ирнвилегије. Тако исто управа те бал- 
ке успсла je да сс сви ситни акциоиарн, којнх je 
највећи гро, одстране од уплива на шено банчшго 
пословаље и уведеио je да тамо могу имати право 
гласа само онн акциоиари који имају 100 и више 
акдија. 

Сазиао сам такође да њени управљачи оби- 
лаае разна мииистарства и све утицајше људе у 
овој земљи моле и траже, да се та башка изузме 
испод удара уредбе o заштити земљорадпика. To 
je дрскосг 'ОД тих људи који то траже. Каква je то 
логика, да се установа која je створена да олакша 
сељаку, сврста у ред сељачких дерикожа? Господо, 
кад бн шу изузели изтога Закона, шта би наста- 
ло? Мастало би, д^ би хнљаде и хиљаде људи у 
нашој земл>и остале без крова. 

Ja, господо, држим, кад су давали кредите, 
далавили су их рецимо тако да једна имовина, која 
вреди 100—200.000 динара добије кредит од 20 
хиљада динара, a ja тврдим да сада не могу да 
целокупио имање продаду и да узму свој новац? 

Господо, уредба o заштити земљорадника, 
коЈу je доиела влада г. Сршкића, прилично je до- 
бра и корисна за привредне прилике земљорад- 
ника. Ha овоме послу г. Сршкић и његови сарад- 
ници заслужују пуно признање и ja им то при- 
зиање са овога места одајем, само желим да та 
уредба  што  пре добнје сагласност парламента. 

Господо, у пашој земљи нма доста света који 
je неписмеп. Ми немамо доволлш основних шко- 
ла, a имамо исувнше велики број гимназија и ви- 
ших школа. Господо, na једној страин свет не мо- 
же да добије писмеиост, коју je држава дужиа да 
пружи иароду, -a na другој страни повећава се број 
виших и средњих школа које нам лиферују само 
чиновинчкн кадар. Господо, ако ово стање и да- 
ље остане, мн ћемо нмати једаи школовани про- 
летаријат. Јер ne можс се замнслити да држава 
може дати посла свима онима који еврше школе, 
To држава није im дужиа да њима свима да службу, 
a деца нашсга народа која се школују у високим 
школама, школују се само зато да би ушли у др- 
жавпи службепи кадар. 

Па кад je ствар таква, држави je дужност да 
o томе поведе рачуна. Ja мислим да би ту требало 
извршити ревизију гимназнја и упиверзитета. 

Господо, ми имамо три универзе, a ja мислим 
да смо ми земља која je сувише мала да би нам 
требале три универзе. Што бн иама било потреб- 
но да ми имамо све гране na пашем београдском 
универзитету, a исто тако и на загребачком и на 
љубљамском? Шта би фалнли n. np. да v Београ- 
ду постоји добар правничкп факултет, у Загребу 
медиципски, a ne да у Београду поред правпичког 
постоји и медицински, a у Загребу поред меди- 
цииског још и правнички факултет. Ja држпм да 
се баш на ревизпји уппверзитета може уштедети 
и  та уштеда    може се употребити    na повећање 

броја писмепости у народу. Нарочито je вилики 
проценат пеписмепости на селу, где мала наша 
деца морају ићи no два и више сати док до1)у до 
школе, парочито знми када je cner, који проду- 
жује пут, и опда се пије ни мало чудити што je 
код nac толика пеписмепост. МпогјО би било згод- 
није да се бар na селу ово летње ферије npenece 
да ono буде у месецима децембру и јануару. Ha 
томе би се гшстигле извеспе уштеде које би биле 
од мпоге користи, да се те уштеде употребе na no- 
правку ocnoBiior васпитаља. Иаша држава даје 
субвенције п na позорпшта. Господо, позорпшта 
су кориспа ствар али ипак позориште употребља- 
ва само једап сталеж. Немам пишта противу тога, 
али би правпчно бпло да се и позоришта издр- 
жавају сама од себе као што се издржавају и бпо- 
скопп. Али у иптересу просвете кад ona треба да 
постоје и у овој депресијп кризе, a не могу сама 
да се издржавају и државп je дужпост да их no- 
могпе; али исто тако државп je дужпост да по- 
могпе и осповпе школе na селу. Наше сељачке on- 
iirnine, ми сви то добро зпамо, са тешком муком 
пздржавају осповне школе, тамо се кубури, тамо 
иише пута пема дрва, a o другим потребама није no- 
требпо ни говорити. Не само што општипе тешко 
пздржавају школе, пего приходи баш тих наших 
општина достижу само у jecen, a школа преко це- 
ле годипе мора да трпи уштрб, животарн, само 
ако се ne naljc добрих људи да их кридитнрају. 
Ja мислим да би издржавање наших основних 
школа требало са општипа препети било на ба- 
повипе било na државу. 

Господо, господа говорпици последњих дапа 
na дуго и na широко говорнли су o корупцпји. 
Чија je та реч, ja ne зпам, али код nac у селу се 
каже: лоповлук. Збиља, у пароду влада једно уве- 
peibe да људи који краду из државпе касе стоти- 
ny хиљада дппара буду ocyl)enn пар месецн. A кад 
човек na селу украде једпу кокошку која вреди 
nap дипара, нз пеке закључапе зграде, опда се то 
квалификује као onaena крађа, и on оде na робију. 
Господо, како je то? Кад се украде кокошка из 
закључапе зграде, то се квалификује као onaena 
крађа, И човек оде na робпју a кад onaj украде 
стотппе хпљада из закључапс државпе касе мпого 
тврђе пего свака зграда, no пашим правпицпма бу- 
де ocyl)en na nap месеци робије. Господо, ja зпам 
једпог човека, којп je украо 300.000 дипара. Taj 
човск осуђен je у Гор. Милаповцу na 2 године за- 
твора. Какве су те олакшавајуће околпости, ja ne 
могу да разумем. И дапас вн1)ам тога господипа. 
(3n je у Београду n noen црпо одело no последњој 
модп. Господо, корупције или крађе билојеитоће 
бити. И ми можемо бити строги колико хоћемо, 
Опи he увек остати. Баш овде пао je једап пред- 
лог којп сам и ja потппсао, да сви опи који укра- 
ду џреко 50.000 дипара буду осуђепи na смрт. Го- 
сподо, и ако то постапе закоп, ja верујем опет ће 
бити Kpalje јер се one немогу пскорепити али, je 
nama света дужпост да те, који врше кра1)у, те- 
рамо. 

Господо, у последњој тако звапој сарајевској 
а(|)ери воднла се дискусија овде na дуго и на ши- 
роко. Било je ту, господо, и гонора пзвесппх na- 
ших другова који пзгледа, нмали су мало и лич- 
nor карактера. У тим дискусијама бпло je помепуто 
пме бапа Дрипске баповипе. Господо, тај човек којп 
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je иајеиергичинје ту нступио, којн je повео нстра- 
ry, чија je заслуга да je та афера откривена. Го- 
сподо, овако осумннчеи овде, то je у овом Дому 
више него нитрига. 

И господо, кад се говори o томе, ja ne бнх же- 
лео внше говорити, само сам ово истакао a и та су 
гисиода то истакли прерано, јер ту Gn требало са- 
чекатн судску одлуку, кад je већ та ствар упуће- 
на правим путем. Изјаву Господнна Претседника 
Владе и нашега шефа o прогону корупционаша 
поздравнла je цела земља весела срца. Алн, ro- 
сподо, имајте уверење, да je та изјава свима лопу- 
жама и корупцнонашима отерала срце у пету. И 
ja нашем шефу и нашсм великом државиику же- 
лим на томе путу пуну срећу да истраје, a увера- 
вам ra, да je цео нар'.д с њим и да he цео народ 
за те предузете мере оитн као једаи човек. 

Господо, гра1)ење пруга кроз нашу земљу бн- 
ло je у плапу актуелно после рата. И једиа од глав- 
них пруга, која би везивала Београд са Јадран- 
ским Морем н која би пруга нмала да иде лини- 
јом Веоград—Ваљево—Би]ељина—Бања Лука — 
Сплит, господо, та би пруга пролазнла кроз једаи 
крај, која иема жел.езннчке мрсже, који je пун е- 
кономских привредних добара, којн би тој прузп 
дао да не буде паснвна псго рентабилна и да бн 
приходима те пруге могло без сваке сумње да се 
плаћа, не само њено издржавање него и отплате no 
фошковима и издацима na грађење. Господо, ja 
то истичем и молпм да се o томе поведе рачупа, 
јер je та пруга мпого преча n потребпнја од мпо- 
гих пруга, које се дапас граде. 

Госпрдо, оиде су се из редова иаше опозпцпје 
чуле речи o њеном прогоиу на општииским избо- 
piraa. Ja мислим да omi хоће овим самн пред со- 
бом да оправдају свој сопствени пораз. Ja hy вам, 
господо, казати да то није тачно. Једап управни 
суд у нашој земљи расмотрио je, поред осталпх, 
и два избора у двс општшпе, где су истодоонн слу- 
чајевп, само je у једној општиии опозицпја доби- 
на ca 2S гласова, док je у другој добила владипа 
пацпонална странка са 50 гласова већину, 

Господо, шта je Управни суд урадио? Ocna- 
жпо je избор, где je добила опозицијја са 28 гла- 
сова Bcliiiiie, ca мотинацнјом: ,,да je резултат гла- 
caii.a u сувише ислики да би утицао ma псход нз- 
бора", док je у дрлгом случају где je добпла вла- 
дина cipaiiKa, noniiiuriio избир ca мотивацијом: 
„ да mije велпки број гласова и да није велика 
разлнка". 

ETO вам, господо, слике o тим прогонима. Да 
би се уверили, писподо, ja вам ево показујем ре- 
шење Упрашог суда да их видите. (Показује ре- 
тења). Ja, господо, имам пуиу всру у наше су- 
дове m y6et)en сам да су опн »езависни, али хоћу 
само да кажем то, да пма поједт1аца којп извеопе 
ствари ссршавају на своју руку, као што су и ови 
случајеви. Алп зато ие може се то генералисати и 
прстставпти onuiTOfti nojaaoii. 

Господо, иа-крају ja изјављујем да hy гласати 
за овај буџет, јер сам увереа да гласајући за о- 
вај бутдет, гласам поверење Влади, a господо, пре- 
ма мерама које je Влада предузела n које кшш пре- 
дузети na оаиову баш овпх финансијских овлаш- 
Кеп.а у овоме Фипапсиском закопу, даје пам до- 
воллјо права н разл( га да треоа за такав буџет да 
гласамо. Влада овим својим поступком доказала 
je да je права народаа влада која води рачупа o 

интересима ппфских народашх слојева. (Пљескање 
n одобраваље). 

Претседпик др. Коста Куманудн:    Има реч г. 
Алексапдар Додић. 

Алексапдар-Така Додић:  Господо,  пред нама 
je народшш послаппцпма буџет за 1934/35 годпну. 

Како,  господо,  na тога буџета једап  велики 
део napa иде за чиновнике n пензионере, ja хо- 
ћу, господо, мало да се позабавим чиновницима 
н пензпоиорпма. Господо, пајбоље ћете вп видети 
државу no чиновницима, јер се каже: Како тп je 
чиновништво, таква тп je n држава. Господо, ми 
смо се прошле годппе трудилп да сваки чиновник 
na  време  прпмп  плату. У Бугарској  пак то  mije 
случај n чиновници ne приме плату no 5—G Mece- 
nu, док код нас тачпо na време сваки  чиновник 
добнје  своје.  Када, господо,  вп  видите  да  пашп 
чиновници  бпвају тачно,  на време  плаћани,    ми 
морамо мало да се позабавпмо n тиме, да ти пашп 
чпновпицп буду n исправни. Господо, верујте мп 
да овој држави не претп никаква опаспост mi од 
Хрвата, miTii од Словепаца, нити од кога другога. 
Ja бпх рекао, да државп iipeni највише р1)ава ад- 
министрација и један део чиновника. Господо, мп 
пмамо чиновника мноро. ПоставлЈепо je где треба 
пет, педесет, a где треба педесет, постављапоа je 
150. To je нагомилано. Нисам за то да се omi у 
ово доба несретне крпзе баце iiaiio.i>e, када се већ 
mije водпло рачуна нз pamije, a.in када, господо, 
пародпа Moli  ne може впше да  плаћа због  тога 
што je пропзвод сељачкп зпатпо onao у цепп, ои- 
да у томе чпповппчком питању треба бити onpe- 
зан n паметно поступати. Треба извршити једну 
темељпу редукцију na тај naumi, што би се тамо, 
где се nalje двоје или троје пз једпе куће у држав- 
noj служби, једпо оставпло, a ono двоје да иду ку- 
ћи или ако су двоје са малом платом, нека onu o- 
стају обоје. Али у томе погледу требало би пре- 
стати са постављењима. 

Господо, шта се данас у доба тешке n neepe- 
luie кризе тражи? Тражи се, господо, то да све 
терете ове несрећне кризе подједпако подпосс сви, 
a ne да пекоме у добу ове несрећне кризе буде 
добро, a други да нспаштају. 

Господо, када смо већ код чиновника, ja li\ 
да вам кажем и то, да има један добар део neca- 
весппх чиновника, који пли саботирају државне 
послове n.m пм je главни nocao да раде само one 
предмете који су везапн са днјурном, a one који 
пису везапп са дијурпом, оставл>ају na страпу. To 
даље ne може тако да остапе. A\ii морамо да у- 
песемо у Фппапспјскп закоп једпу одредбу, да је- 
дан чиновник, када буде нзлазио na лице места, 
ne може да добпје више дијурне пего ополико ко- 
лика му je дпевпа плата, a ne као што се данас 
ради, да један срескп nncap када пзлази на лице 
места узима сељаку 71 бапку. Па када се, господо, 
тражи од народа na селу, a ja верујем n ви свп то 
добро зпате, да су и паше варошп преопгеоећене, 
када се тражп од њих да плаћају држави уредпо 
порез, мп смо дужпн да скинемо са тпх овај те- 
рст чиновничке дпјурпе и да отклопимо од њих 
овакве случајеве, na he сву порезу na време моћн 
да плате. Јср песумтпво да je n ono једна врста 
порезе и мп морамо као што рекох упетп у Фи- 
нансијски закоп одредбу, да ако једап чиновник 
n3iit)e na лице места, возп ra срескн папдур na 
срескпм колпма, да му сс тога дапа прпзпа дпјур- 
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ма колнка му Je плата, тј. ако му je плата 2.100 
динаоа месечно, да добије 7 бапки дијурне. Ja вас 
уверавам, господо, да се тако ради. 11a када сс то 
ради у моме срезу, како ли се тек радн у Кочаии- 
иа и v Штипу, u како ли се ради no другнм заба- 
чени.јим крајевима? И када ja дођем овде и про- 
тестујем код господииа Мииистра, Министар .ipo- 
сто не верује да се тако ради. 

Господо, сиака част u иоштовање нашим пр- 
востепешш судовима. Свн мн можемо бнти какин 
хоћемо, алн првостепени судови морају бити na- 
ma највећа светиња, јер je њпхов иозив и зада- 
так да чувају част, имовипу и животе наших гра- 
ђана. Мн се морамо трудити да нашн првостепени 
судови буду na najBehoj висини, алн n ту се no 
некад no пешто деси. Десп се да се no неки младп 
судија iipeuapn no пекад у појсдпшш стварпма. 
Одредн се no некада сељаку рочиште na се no- 
стигие споразум између адвокага n судпје n -ка- 
же се: ова ствар ne може да се пресудн овде, ne- 
го мора да се изиђе na лице места. И грешни :е- 
л^ак мора да положи 100 банки na увиђај n IKO 
ono o чему су се судили ne кошта nn 100 банки! 
И баш иако добије парпицу, он je двапут више из- 
i убио него што je добпо. 

Господо, шта да кажем o пашпм адвокатпма? 
Кад ћемо се једном од адвоката одбрапптп? Hn- 
сам ja против адвоката иако сам сељак. Адвокати 
нама требају, да nac заступају код суда и да ла- 
ше право брапе, алп Мипнстар правде требало бн 
да промепп што пре Правилник, да се адвокатима 
ne сме досуђивати као до сада. Ja сам пмао зно- 
мад један случај: npecyl,ena je у Крушевцу ЈеднЈ 
иеница од 600 динара, a досу1,ено je адвокату 800 
лииара паграде. Зар за једну меппцу n за једап 
мипут рада да се досу1)УЈе толпка сума? Зато ja 
гражим да се Правплппк o наградама адвокат- 
cKiiM промепп и да се друкчије регулпше, те да 
се зна колпко he који адвокат добнтп за свој рад 
(Тодор Tomih, KpcTiih u др. приговарају), 

Господо, ja би o адвокатнма могао да збо- 
рујем 10 даиа и да вас све надговорнм и да вам 
нх прикаже.м, али кад je отац слао cima у школу, 
он му je казао: „Учи да браниш n себе и друге!" 
Свакако отац nnje помнслио да поједппе адвока- 
те какве ми имамо. 

Кад сам, господо, код чиновника n адвоката, 
вами не изгледа као што изгледа мепп, зпате за- 
што? Зато што адвокати школованим људима ne- 
i.e никад толпко наплатити колпко сељаку, п,и\ 
адвокати крету као врбе. Ннкад адвокат ne бп 
толико узео попу, учитељу и грађанину nero само 
сељаку. 

Господо, парод je било из варопш бпло из 
села npeonrepelien дажбппама што je последпца 
пада цена њихових пропзвода. Ham народ свеспо 
плаћа порез, na би било бпстро и мудро према 
томе да се растерећује. Камо cpehe да je до 
сада Beh израђен катастар n да се no томе ката- 
стру опорезује nam сел.ак no повој класпфнкацп- 
ju, a ne да се и сада цепп према опом раппјем, 
када je пшеница бнла no 250 днпара, грожђе no 
25 дииара -итд. 

Господо, ja морам ово да поновпм n ту има 
посланика из других крајева, ако ми будемо уре- 
дили државпу администрацију, ако будемо чппов- 
пичко пптање ретплп, ja вас уверавам, да једпп- 

ство nehe бити ппкад у питању. 
Ja морам да кажем петто n o томе, како je 

nam сељак после рата финансиран, и да одговорпм 
онима којп се жале да немају кредита и да им 
кажем: камо cpehe да га ппкад nnje nn било. У 
моме месту Трстенику, где има 200 људп, постојп 
(3 банака, које наплаћују пптсрес no 36—40''» го- 
дишње. Сад се nal)e пеко na каже: пропадоте за- 
водп. (Чује се: Чуј Илпја!). Ja ne гепералпшем за 
све, пма бапака које су добре и добро радпле, али 
ja говорпм само за ове бапке, које су оволпкп 
тггерес наплаћивале. 

Закон o заттитп земљорадппка nac je допекле 
задовољпо, само има jom стварп које кроз Уредбу 
треба да се поправе. Пустпмо за пзвеспо време 
овако да остапе, na ћемо впдети mra he n како 
he пматн да се у љему поправља, или ми или omi 
којн he доћи за пама. Само се то пптање ne да 
одједаппут ретптп. 

A тта да кажемо, господо, за ово што сељак 
плаћа варотку трошарипу. Па докле he, господо, 
варошп да пмају плата na трошарппу. lby тре- 
ба укинути. Ja сам пмао случајева да je сељак до- 
nocno своје пропзводе у варот где je морао да 
гглати тротарппу без обзпра na TO да ли he про- 
пзводе да прода плп ne, na да je чак често n apahao 
патраг Kyhn пропзводе којејепопео, аовамо je тро- 
шарппу платио. Ето зато ja мислим, господо, да 
ту тротарнпу треба укипути. Зпате ли шта се са 
том тротарппом n калдрмппом радп? Узмте само 
овај iipiiiMep ca Крутсвцем. Варош Крушевац узп- 
мала je од сељака 25 банки na кола тетте, :>■ 6 
банки na свпњу na je од тпх napa подигла у Кру- 
тевцу централу, која he Крутевцу требати IOK 
после хпљаду година. Ta цептрала котта 12 мили- 
ona дпнара, a сада ne може да радп, зато шт) сс- 
љак ne може впте да плаћа колико je ранпје 
плаћао, na je затворспа. У мпогпм варошпма na n 
у самом Београду која год управа да до1)е, одмах 
гледа да тто upe општину задужи. To je свакпј 
општинској управи главпа комупалпа политика, na 
n за Београд, да се Београд подшпе. Нпкад се ту 
ие води рачупа o томс: ко hc то све да плати и 
како he се све то да плати, Beh сс опет ударп 
na сел>ака. 

Господо, сад хоћу да пре1)ем мало и na плате. И 
кад Beh желим да говорпм o платама, нека мп je 
допуттепо да кажем коју n o нашим послаппч- 
ким дпевппцама. Господо ове name дневнице ова- 
кве какве су n колико пх примамо, изгледа na 
првп мах да су врло великс. Алн то, господо, ne 
стојп. Bn тј)еба само да помпслпте са каквим смо 
све пословпма мп везапп и тта се све око једнога 
посланпка ne oi<pehe, na here опда видетп да лп 
су те дпевппце велике. Ja вам кажем да од те ди- 
јурне коју примам као посланик, мени nnje ппшта 
остало и зпам спгурпо да послаппцпма чпповпи- 
цима може и jom маше ттогод да остане. Госпо- 
до, впдите дотло je врсме да се зашггамо зашто 
naum министри примају пепзпје и докле he наши 
министри да примају пензије овако како je то сад 
прсдвп^епо. AKO r. Мштстрп xolie да прпмају 
пензију, пека створе пепзпопи фонд, н пека улажу 
у тај фопд, na кад престапу бпти мипистрима, нека 
примају пепзију из фонда. Ja тражим да се све 
мпппстарске пензије пониште и да onu не прпма- 
ју пепзију овако као до сада. Ja сам за то да и 
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министри морају да буду 10 или 15 година мипи- 
стри, na да могу да примају министарску пеизију. 
И министри морају да иапуие 10 годниа актив.не 
службе, na да могу да примају пепзпју. 

Госпидо, што npe треба дипетн Иравилник и 
за адвокате да се каже: шта onu могу да раде, 
колпко да наплаћују, a ne као дапас да раде шта 
xolie  n   наплаћују   колпко  xolie.   Ja   опх   тражио 
још да мп унесемо у финансијски закон да се cue 
пресуде no кривицама почињеним од 1020 године 
на овамо, ако ппсу до сада извршене, да се ne 
извршују, јер шта сељаку може бити од корисп, 
Закоп o заштити земл>6радника, кад му се за на- 
плату  ових  кривичних  трошкова  може да  прода 
имање. Нека иде у хапс, ако je  и  na то ocyl)eii, 
али само пска му се пмање ne продаје. Да вас ne 
бих дуго задржао, господо, xoiiy да кажем још n 
ово o пашој инфлацији и o здравом динару. Ми- 
слим да треба да се чује овде и мој глас пако ja 
нисам никакав стручњак. Да ли сте прпметнлп ви, 
господо,   како  се  од ппфлације   боје   само   onu 
људп којн пмају napa? Kao што рекох, ja ппсам 
финансијски   стручњак  n   зато  да  ne  бих  мпого 
o  овој   ствари   говорпо,  ja  xohy  да  кажем  само 
ово: 08%  namera парода тражи  ппфлацију, a са- 
мо 2%  пије за то  (Смех), иако се радп nac 08% 
допесе ппфлацпја na од ње пастапу какве штете, 
опда he то битп паша грешка и ми ћемо je после 
исправпти. Ja, право да вам кажем, гласаћу за овај 
буџет, j ep се падам да he у буџету којп he се до- 
нети до r. дине бити исправљене и ове ствари o 
којима смо сада говорплп. Да се дотакпем, rocno- 
до, још једпе стварн. Јуче су иам господа парод- 
пи посланици, roBopehn o томе како има мпого 
чиновника код nac у дрл<авпој службп, казалп и 
то како г -  мпогпм  капцеларијама пма у службп 
n   Руса.  Ja  мислим   господо,  да   ne  треба  да   се 

. дотичемо Руса  n  да  нешто замерамо  падлежним 
министрима  што и њих држе у служби. Onu се 
палазе у опоме положају, у каквом смо n мн не- 
када били, na зато ми њпхову певољу треба naj- 
боље да осетпмо n да пх ne дпрамо. Ми можемо 
говорптп o томе да се ne примају пекп другп са 
страпе, али кад су у питању Руси, то пптање ne 
треба да се поставЛ)а. Господо, na крају свога ro- 
вора могу да вам кажем и ово: ja жалпм што ни- 
сам школовап човек, али право да вам кажем кад 
видим које су школе свршили Тодор Tomih и Ми- 
лош   Драговп!!,  ja  ne  жалпм   што  пнсам   школе 
учно. 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч 
r. Алексапдар JoBanoBiih. 

Алексапдар ЈоиаиоииК: Господо пародни по- 
слаппцп, као сељак из Шумадпје пешколовап узп- 
мам реч да проговпрм o буџету за 1034/35 годипу. 
Ви школовапп људи nehere ми замерптп, што ja 
neliy употребптп у своме говору страпе и дели- 
катпе пзразе. To вама док говорпм остављам да 
кажете. 

Буиет je, господо, према прошлогодпшшем бу- 
џету мањн можда за 30%, алп према Mohn namer 
сел^ака доста велнк и тежак, али ћете, господо, 
признати да nam сел>ак, a парочито мп Шумадип- 
цп волимо нашу државу, јер смо je брапплп n 
одбранили и крвљу name браће, отаца и сппова 
скупо платили, Зато пам je мпла n драга и зато 
heMo je чуватп n бранптп до последње капи крвп. 

док у пама траје. 
Господо  послапицп,   када  бп   нама   сељацима 

био само државпп буџет, ми би бплп задоволлш 
To je пепосредпа пореза која бп се могла још cno- 
сптп, алп када поред тога пмамо баповппскп, сре- 
ски, општински n црквени прирез, na кулуцп, којп 
су много Behn од државпог, то je тешко и то се 
ne може издржати, a парочпто посредпа пореза. 
Ми смо, господо, плаћали кафу, шећер, гас,  зеј- 
тнн, пиринач, со, дувап и палидрвце са 20% јефтп- 
nnje  опда   када  смо   name   пропзводе   продавали 
са 300% скупл,е, a дапас када name пропзводе npo- 
дајемо са 300% јефтппије, плаћамо све што купу- 
јемо са 20%  скупље. Ha рецимо je лп ово право 
n  како  сељак  после  да  ово  издржи.  Mn   смо   се 
задужпвалп na базп наших пропзвода и плаћали 
велике камате, a када je дотла поправка динара, 
као  гром  ii3 ведра пеба,  одкуда  ћемо  и  одакле 
да платнмо nam-   дугове. Постојп нека уредба o 
продужету рока за 12 годппа. Алп да  се плати 
100 за 100 и опет са каматом, док међутим чпта- 
jyhn из повниа, впдпмо да je Бугарска и Румунија 
смањпла дуговања земљорадпнку за 50%. Ja вас, 
господо, уверавам да сељачкп парод ne може ду- 
гове платити ма какве уредбе n закопе допосили, 
док држава ne прптекпе у помоћ или се ne поста- 
ра nal)e пута и начппа да се пропзводи земљорад 
ника продају no оппм цепама n na onoj базп na 
којој се je и задужио сељак. 

Господо посланици, гоапода чиновници и то 
баш вити чпповппцп n дапас примају велике пла- 
те и додатке n сталпо пзмптљају пека нова зва- 
n,a. Впдпм пз буџета свпх ресора додатке na ску- 
noliy, док овде нема CKynohe, но све je јефтиније 
no тто je бпло. Зато je потребпо да се ови до- 
дацп бришу, пека се једпом впди да je јефтппоћа 
и то пбђимо од nac послаппка и виших држав- 
ника, a ако се то ne прпхватп молим вас реците 
ми докле he тако ului n ко he да храни те чи- 
новнике када се стално пагомплавају n када стаие 
Moh народа да nx пла11а. 

Господо послаппци, виделп сте како су варо- 
manu сложпп, када су једпог дана затворили целу 
варош у знак протеста, тто je допет порески За- 
кон да и Београд плати ono тто треба, na, ro- 
сподо, као тто сам рекао ми сел>ацп ne бунимо 
се и ne протествујемо, Beh споспмо и плаћамо 
држави све што тражп од nac зато што волимо 
државу. 

Јер кад се овако картелпше највећи фабри- 
кант na свету, a тај je фабрпкапт сељак, којп про- 
изводп хлебац, опда he погодпти господу мппп- 
стре, послаппке n сепаторе и све впше чпповпике. 
Зато je n потребпо да баш та господа мету руку 
na срце и впде да се дал>е ne може, и да баш та 
господа треба да брнту своје додатке. 

Господо, ja бнх желео да сви заједппчкп тра- 
жимо пута n начина заједпо са патом Владо.м, 
да се дуговп земљорадппка олактају n редуци-- 
рају за 50%, a верујем да бп поверпоцп бпли i а- 
гласни n задовол.пп, јер n onu сами увп1)ају ".с- 
niKohe n ову тетку крпзу, ваљда су свесни тога 
да na другп начин ne могу своје ни паплатптм 

Господо пародпп послаппци, ja верујем да he 
nama Влада, a парочпто nam вођа и Претседнпк 
Владе све ово увпдетн и тто треба поправпти, na 
имајући повереље у Владу, молим да се ово no- 
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прави na да гласам за буџет. (Живо одобраван.с и 
нљескање). 

Претседиик   др.   Коста   Кумануди:    Има   реч 
г. Драгутии Бугарски. 

Драгутин Бугарски: Господо, пре него што 
hy дати своју изјаву зашто hy гласати за пред- 
ложени буџет, хтео сам са пеколико речи да из- 
несем слику нашега народа, онога народа коме ja 
припадам, из кога сам ja и који пмам овде да за- 
ступам. Али жалнм, браћо, што немам коме то да 
кажем, што у посланичким клупама има послани- 
ка који не познају сељака и којн не знају шта je 
то мука и снротиња и којн мисле да je сељак 
само за то створен да служи као роб. 

Чуо сам да се и у Скупштинн нзносн тврђење 
да селзак жнвн данас врло добро, да нма пара, јер 
иикоме ништа не плаћа, да трпа nape на гомилу. 
Ja hy вам доказати да то пије тачно, да тај сел.ак 
нема могућиости да набави и најнужније намир- 
иице да се исхранЈГ, a камо ли да има пара да jom 
некоме и плаћа дуговс. Узећу за прнмер само свој 
срез, који се сматра за један од богатнх срезова. 
To je Срез посавскн, чије je седиште у Обре- 
новцу. Ko год познаје тај срез snahe да je он 
много оптереИеи дуговима како код приватпих 
људи тако и код банака. Говори се овде да се 
наш сељак лаковерно задужује, да се задужује за 
ono што му mije потребно, да се задужује радп 
моде и луксуза.'Ја hy вам ,господо, и то доказатп 
да није истипа. Moj je срез, господо, пограпичпп. 
On се иалази na граници према старој Аустро- 
Угарској, јер лежи na Сави, која nac je делила од 
Аустро-Угарске. Taj je срез много претрпео и кад 
je наша војска тамо прелазпла, a какве je тек 
муке видео"1<ад су Аустријапци тамо прелазплп. 
У мом срезу прелазпло се na трп места: у За- 
брежју, у Клзучу, у Кртппској, na Адп и код скеле 
na такозвапој Скелапској Адп. Taj чемернн иарод 
који je те муке претрпео, њему je однето од ne- 
пријатеља све што се могло одпети тако да je 
остао без пгде ичега. Mnom су и животом плати- 
ли, јер су те општппе које сам помспуо, бпле ту- 
чене и од аустрпјскпх мопптора са Саве, a биле су 
тучене и топовима чак из Батајпице. Зато су као 
mro рекох, мпогп и жнвотом платплп. 

Господо, мој сиповац погппуо je у штали мз- 
међу два вола које je храппо. 

Ви, господо, можете замислити тта je rai 
парод у моме срезу претрпео за време nenpnja- 
теља. Да ли je тај народ могао ма шта сачуватп 
осим своју голу душу? Taj народ којн je трпсо 
ропство трп годппе, морао je да закопава послед- 
њу кору проје у земљу, само да сачува душу. O 
чуван.у стоке и имовине није могло бпти ни речн. 
После трн годппе ропства, када смо се ослободп- 
ли, народ nnje пашао ппшта, многима су и куће 
биле   порушепе. 

Ja сам и na себп пскуспо р1)аве последице a 
видео сам и на осталима. Крајем 1916 године ja 
сам као рањеп и заробл>еп у Белом Пол^у пуштен 
кући као роб. Tpn годппс нисам се обукао, три 
године нпсам имао чакшире na себп, ncro сам 
ишао го и бос na штулама! 

Ja сам и сам вндео како je тај народ трпео, 
како се мучио, и како je бно го и бос. Ja сам за- 
копавао на улазу од врата брашпо и кукуруз да 
нх иепријатељ ne би narnao. Алп шта je било са 
ошша који нису имали патос, испод кога бн за- 

копали брапшо и кукуруз? Они су закопавалн у 
баштама и воћњацпма и остале стварп, али то су 
им после одпели. 

И после тога, господо, када je грануло сунце 
слободе и када je дошла паша српска војска, шта 
je тај народ могао да уради? Да ли je тај парод 
морао да се задужи? Да ли се од беса задужио, 
или од пужде? Било je главпо Њему да добије 
повац, a камата му je била споредпа. Главпо му 
je било да пађе новац да купи радпу стоку, справе 
и алат. Ko nnje сел.ак, on то ne може да разуме, 
али ко je сељак, on мора зпати шта je то се- 
љачка кућа када нема алата и својих потреба. A 
тај парод пије опда имао пи raha. И народ се он- 
да задужио зато што му je паплаћпвапо 50% ин- 
тереса. Саме банке паплаћивале су 20%, али je 
сваки сељак платио шест пута више камате пего 
што се задужио. Е онда ви судите да ли се на- 
род од беса задужно. 

A сада долазп пореско оптерећеље. Преко 
пашег среза прелазпле су пепријателЈСке војске, 
али данас имлмо такође једпог пепрнјателЈа који 
прелази. Аустрнје смо се отараспли, али овога 
непријатеља ne можсмо пикако. Moj je срез воло- 
плавап тако да чека милост, да лп he имати хлеба 
пли nehe. Дапас тај парод више нема хлеба. Ja 
мислим да се ви свн сећате да je 1932 голипе код 
Обреповца била поплавл^епа и железпица два трн 
километра. Ko год се возио железпипом за Ужице 
и Сарлјево, on се тога ссћа. A шта je било код о- 
пих села до Обпеповца, може да зпа само onaj 
који je видео. 1924 године Њ. В. Крал. изашао je 
и сам и видео. Господо ,наше трп општпие пре 
30 голипа полигле су једап насип. Када се појпве 
спеговн и Kiime ми смо подпплзепи. 192f) годипе 
трн nvra смо подављени. Бнлп смо потопл>епи 
н на сам Пстровлпп, кпда смо јелва извукли ne- 
niTO пшетше и тппве, a кукуруз je сав био упро- 
nanihen. Taj парод се бори на живот и смрт. Ja 
мислпм да би сппки лруги спез млллксао. Али 
та{ напод тлмо бопи re н данас na полизању на- 
сипл Ппотле голипе Блпопипл нам je дала свега 
50 000 динара, и тптл ic сл тим могло ла се уплди. 
Наша долма оил штити ne слмо натУ оппттчтту 
него и околпс општине. Исто тлко пмлмо пл За- 
6ррж1у преллз, гле никлко nnie полигјгут плсип и 
ОНИ rope трпе мпого MVKa И onn cv V пооптлој 
голитш три min поплављени, a мп смо срећпм 
npnui.^e голине, билп спаптени. Ви ге соћпте. који 
сте пролазпли тлмо ппошлс голине. клко |е плс 
пепоголл поплавила. MIT смо долазили кол Госпо- 
дппл Мипистпл (hiiimncnia и трлжили CMO. и јл слм 
глрлптовло лл ће.мо пллтит^ порез. али смо копцем 
године вилели кад je пепогода поклзллл cnoie. да 
je пшеница полегла и пструлилл и fa сам тврлио 
да опст порезу ne можемо платити. Moj срез про- 
шле године имао je 5 и no иилиона динара ре- 
довпог порезл и преко 9 милиона лпплрл дуго- 
влпе порсзе. To je било стоашно зл једлп срез 
и јл сам тврлио лл се и лрумови проллду na се 
15 милиона динара ne могу узети. Сељлк te постло 
сллб и ne може платити порозу, али бллголлрећп 
Госполипу министру Финансија и његовпм ревпос- 
ним попр.чницима и њиховом насиљу. оппсупаплл- 
тили 90% TeKvhe попезе. Помоћпик министпа Лп- 
нансија тврлно ми je, дл се мој соез попрлпио. 
a ja сам клзло да се попплвио зато што cv пооез- 
пнци отимали. Ja сам био очевидац када селЈак 
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односи волове које мора да прода за порезу, a по- 
резник каже трговцу: купнте ове волове, ja сам 
њих узео у попис. Имали смо прилике да се уве- 
римо да тај сељак код нас нема пара као што се 
проносе гласови да треба тај иовац узети и штем- 
плирати и ко има внше од 20 хнљада дииара да 
му се узме 20% без иптереса, a ja предлажем да му 
се узме и 50%, јер сам сигуран да нема новаца. 
Сељак може имати иовац, али on за новац одмах 
купи вола, купи коња, краву и све што му трсба. 
Зато сељак пикада na ни дапас иема новаца, ja 
сам то осетио на својој кожи. Зато je господо, наш 
сеЛ)ак постао немогуК, a све оно што се проноси 
o њему, да га je мода упропастила, то није тачно 
и то није истииа. Господо, ja мислим да сва она 
господа која то ne верују, да треба да иду у село 
na да испитају, како je тамо, na ће доћи до овог 
уверења, да je тачно све оно што сам ja овде no- 
менуо. 

1932 годппе кад je половина воде изишло, ми 
смо добили пеку комисију од једног лекара и ле- 
карке, и ja мпслим, да су они дали потпуно тачаи 
извештај и верну слнку чиме се наш сељак храни. 
Ja сам допекле ишао са том комисијом и гледали 
смо како сељак рибу готови. Метне у воду рибу, 
na кад вода проврн и риба се искува он je једе. Ми 
смо, одпосно комисија питала je: „na имаш ли 
лука?" „Немамо." „Имаш ли брашна?" „Немамо." 
„Имаш ли зејтина да je на њему пржнш?" ..Нема- 
мо." Тада су се, господо, доктор и докторка уве- 
рили na лицу места, како се наш сел.ак храпи. Ja 
живим у сслу, и могу да тврдпм, да се nam сељак 
mije задужио због моде и да своје дугове и no- 
рез ne пла!1а, ne зато што nehe и што се узјогунпо, 
пего што ne може. Ja вас молим, да верујете, да 
je све овако као што сам пзпео, a na вама ie ла 
nn допесете ваш суд. Ja стога апелујем na Kpn- 
л.евску владу и молим je да ми верује, да he паш 
парод и nam сељак, a парочито пз мога краја пла- 
тпти дуговану порезу и своје дугове измирити ко- 
лико може. Потребпо je, господо, стога створшп 
могућпост нашем сел^аку да то изврши, a он ће то 
пзврпштп, ако се попово пзвршм кв.али6икаци1'а 
катастралног земљишта, јер пашем сел>аку ne тре- 
ба давати хлеба, јер naum крајеви нису пасивни, 
јер кад би се то извршило, мој срез би могао да 
плати и порезу и све трошкове. Само тако и на 
тај начин мој срез може изузетпо доћи до изра- 
жаја и боље будућпости. 

Господо, поред свих ових недаћа, nam сељак 
и ono што производи, нема коме да прода. Пија- 

це су нам слабе, стока нам je јефтина, и док он 
за своје произволе добије врло мало, сн мора да 
плати порез који му je разрезан кчд je пшеницл 
била 300 дипара, кукуруз 200 пинппа, a прасе 20 
дппара, док дапас он ту исту пшепицу продаје no 
60 динара, a кукуруз 50 дипара. a npace 7 динара, 
док му je пореза остала иста. Народ, као IIITO ре- 
кох, може да спосн све тротковс који су пове- 
ћани, али су писко пали у ценама његови артикли. 
Ja бих предложио и апеловао na Краљевску владу 
ако би то бпло могуће, да учини све тто јод } 
могуће с њепе страпе. Hama Обреповачка пијаца 
позната je као добра пијаца. Ha њој се слеже цео 
стари вал^евски округ, половипа шабачког и ie i 
део београдског округа. 

Господо, да нама ne поелазе пз Спема људи. 
nama би стока била још гора. Алч нлма т\г шкодн 
то што Сремци прелазе на дереглпјама, што до- 
лазе до Саве колима, тамо оставлЈају кола и пре- 
лазе дереглијама овамо и купе све што  ie  ЊИМ1 
потребпо.  Ми  имамо  од Обреповца  до  Забреж!! 
железничку пругу, само би нама трсбао   још i1 

дан поптонски мост. Кад v Беогпаду може да 6v< 
ду три моста велика и сталпа, бар дп ми импмо ie- 
дан поптопски мост. Тако би neo Срем са  CBOIOM 
стоком и колима долазио у nam Обрепопап n тим« 
би ожпвела и nama варошица и цела  околипп н 
nam народ тога краја. Moj срез сачињлппр' 13 ceo- 
ских опттипа и једна варош. Taj Обоеновац 
дана na дап једиако опада, само зато што  je ње 
гова  околина пропала, те и on због  тпгп   цогд 
пропада. A ако се то ne поправи, онда he он пре- 
стићи сељака. Није jom доцкап и jom имамо 
за долму и да се правилиије класифицира земљн 
тте. 

Господо, ja бих сада jom имао пешто да ппо- 
говорпм o namoj војсци, алп потто овде нема r. 
министра војске, оставићу да o томе говорпм у 
специјалној дебати, кад доНе na ред бутдет Мини- 
старства војске и морнапице. Пошто овде нема о 
да господина мипистра Војске и морнарице, изјав< 
љујем да !iy гласати за овај буџет. (Пљескање ц 
одобравање). 

Претседиик др, Коста Кумануди; Господо, 
предлажем да данатњу седпицу закључимо. За 
дневни ред идуће седнице предлажем: продужењ? 
истог дапанпћег дпевпог реда. (Прпма се.). Вече- 
рашњу седпицу закључујем, a идућу заказујем за 
сутра тачпо у 8 часова. 

Седпица je закл^учепа у 21.50 часова. 


